
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ!  สวัสดิ์พานิช นายนพกรณ!  สวัสดิ์พานิช มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 54/2561
จ�างเหมาคนสวน (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561

2 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย  นายหัตถชัย  มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 53/2561
จ�างเหมาคนงานประจํารถ           พิพัฒน!รัตนโยธิน           พิพัฒน!รัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561
บรรทุกน้ําดับเพลิง (สนอราคา 9,000.-บาท)

3 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภานัน ทองพราว นางสาวศุภานัน ทองพราว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 57/2561
จ�างเหมาคนงานทั่วไป (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561

4 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเตชิต  ฤทธิ์จรูญ นายเตชิต  ฤทธิ์จรูญ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 56/2561
จ�างเหมาคนงานทั่วไป (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561

5 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อ�นกระโทก นางสุภาพร อ�นกระโทก มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 58/2561
จ�างเหมาทําความสะอาด (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561
ศพด.อบต.หนองไผ�แก�ว

6 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนนทกร  เพิ่มพูน นายนนทกร  เพิ่มพูน มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 55/2561
จ�างเหมาคนงานทั่วไป (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561

7 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 79,300.00         79,300.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห! บจก.ชวสิงห! มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องสัญญาจ�างเลขที่ 1/2561
จ�างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยฯ (สนอราคา 79,300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  2 ตุลาคม  2560

8 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 96,000.00         96,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 59/2561
จ�างเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (สนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561

 / ข�อ 9 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561
องค3การบริหารส4วนตําบลหนองไผ4แก�ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

9 วัสดุสํานักงาน 3,058.00           3,058.00    เฉพาะเจาะจง ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 193/2561
(สนอราคา 3,058.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่7 มิถุนายน  2561

10 วัสดุสํานักงาน 2,322.00           2,322.00    เฉพาะเจาะจง ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 201/2561
(สนอราคา 2,322.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2561

11 โครงการ ลด คัด แยก ขยะฯ 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุ�ยเฮียง  แซ�อึ๊ง นางสาวซุ�ยเฮียง  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 156/2561
จ�างจัดทําอาหารกลางวัน (สนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561

12 โครงการ ลด คัด แยก ขยะฯ 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 157/2561
อาหารว�างและเครื่องดื่ม (สนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561

13 โครงการส�งเสริมและพัฒนา 1,750.00           1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 159/2561
กลุ�มอาชีพ - อาหารว�างและเครื่องดื่ม (เสนอราคา 1,750.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2561

14 โครงการฝMกอบรมการเรียนรู� 180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปภากรรุ�งโรจน! หจก.ปภากรรุ�งโรจน! มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 170/2561
ตามรอยพระยุคลบาทฯ - (เสนอราคา 180,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 มิถุนายน  2561
ค�าจ�างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 
จํานวน 4 คัน

15 โครงการส�งเสริมและพัฒนา 3,490.00           3,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 194/2561
กลุ�มอาชีพ - วัสดุอุปกรณ! (เสนอราคา 3,490.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2561

16 โครงการส�งเสริมและพัฒนา 900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 198/2561
กลุ�มอาชีพ - วัสดุอุปกรณ! (เสนอราคา 900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 มิถุนายน  2561

17 โครงการส�งเสริมและพัฒนา 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 155/2561
กลุ�มอาชีพ - ปOายไวนิล (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561

 / ข�อ 18 ...

 -2-



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

18 โครงการส�งเสริมและพัฒนา 300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 168/2561
กลุ�มอาชีพ - ปOายไวนิล (เสนอราคา 300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2561

19 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ! 450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 169/2561
 - ปOายไวนิล (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2561

20 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ! 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 162/2561
 - ปOายไวนิล (เสนอราคา 1,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561

21 โครงการวันไหว�ครู - จ�างทํา 450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 150/2561
ปOายไวนิล (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2561

22 โครงการปฐมนิเทศผู�ปกครอง 450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 152/2561
 - จ�างทําปOายไวนิล (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2561

23 โครงการเสริมสร�างศักยภาพ 25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวณิกา ผลาผล นางสาวเวณิกา ผลาผล มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 202/2561
อสม.-วัสดุและอุปกรณ! (สนอราคา 25,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561

24 โครงการเสริมสร�างศักยภาพ 6,500.00           6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุ�ยเฮียง แซ�อึ๊ง นางสาวซุ�ยเฮียง แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 171/2561
อสม.-อาหารกลางวัน (สนอราคา 6,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 มิถุนายน  2561

25 โครงการเสริมสร�างศักยภาพ 7,800.00           7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรจิรา นางสาวอรจิรา มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 161/2561
อสม.-อาหารว�างและเครื่องดื่ม                 สวัสดีมงคล                 สวัสดีมงคล ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561

(สนอราคา 7,800.-บาท)

26 โครงการฝMกอบรมการเรียนรู� 4,625.00           4,625.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรจิรา นางสาวอรจิรา มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 165/2561
ตามรอยพระยุคลบาทฯ -                 สวัสดีมงคล                 สวัสดีมงคล ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2561
อาหารว�างและเครื่องดื่ม (สนอราคา 4,625.-บาท)
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

27 โครงการฝMกอบรมการเรียนรู� 432.00             432.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 203/2561
ตามรอยพระยุคลบาทฯ - (สนอราคา 432.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2561
ค�าจัดซื้ออุปกรณ!

28 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร! 339.00             339.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 210/2561
(เสนอราคา 339.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  2561

29 ค�าวัสดุไฟฟOาและวิทยุ 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 211/2561
(เสนอราคา 1,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  2561

30 ค�าวัสดุไฟฟOาและวิทยุ 679.45             679.45 เฉพาะเจาะจง นายชลัช  ศิริพงศ!วัฒนา นายชลัช  ศิริพงศ!วัฒนา มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 209/2561
(เสนอราคา 679.45 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  2561

31 วัสดุสํานักงาน- หนังสือพิมพ! 3,900.00           3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 177/2561
รายวัน หมู�บ�าน (สนอราคา 3,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561

32 วัสดุสํานักงาน- หนังสือพิมพ! 630.00             630.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 178/2561
รายวัน อบต. (สนอราคา 630.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561

33 โครงการส�งเสริมและพัฒนา 1,400.00           1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุ�ยเฮียง แซ�อึ๊ง นางสาวซุ�ยเฮียง แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 160/2561
กลุ�มอาชีพ - อาหารกลางวัน (เสนอราคา 1,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2561

34 โครงการเสริมสร�างศักยภาพ 865.00             865.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 163/2561
อสม.-ปOายไวนิล (เสนอราคา 865.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561

35 ค�าวัสดุงานบ�านงานครัว 8,250.00           8,250.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 206/2561
จัดซื้อถังน้ําพลาสติกสีดํามีฝาปSด (เสนอราคา 8,250.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  2561
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

36 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 240.00             240.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  เอี่ยมแสง นายสมบัติ  เอี่ยมแสง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 174/2561
รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชบ (เสนอราคา 240.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 มิถุนายน  2561

37 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 1,050.00           1,050.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพร โรจน!เจริญวิวัฒน! นายกัมพร โรจน!เจริญวิวัฒน! มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 187/2561
งมธ-397 ชบ (เสนอราคา 1,050.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2561

38 ครุภัณฑ!โฆษณาและเผยแพร� 7,900.00           7,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ!หจก.หนองชากอักษรภัณฑ! มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 213/2561
จัดซื้อโทรทัศน! LED (เสนอราคา 7,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2561

39 ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง 13,800.00         13,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยาง บจก.บุญยาง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 217/2561
เปลี่ยนยางรถยนต! ผน-8694 (เสนอราคา 13,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2561

40 ค�าวัสดุสํานักงาน 4,818.00           4,818.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 220/2561
(เสนอราคา 4,818.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2561

41 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีฯ 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 216/2561
 -จัดซื้อแฟOมเก็บเอกสาร (เสนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561

42 วัสดุคอมพิวเตอร! 4,815.00           4,815.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอร!ไพรส! บจก.เอ็นเตอร!ไพรส! มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 225/2561
เน็ตเวอร!ค เทคโนโลยี เน็ตเวอร!ค เทคโนโลยี ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  2561

(เสนอราคา 4,815.-บาท)

43 ค�าวัสดุสํานักงาน 530.00             530.00 เฉพาะเจาะจง ร�านน้ําดื่มทองตัน ร�านน้ําดื่มทองตัน มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 180/2561
ค�าจัดซื้อน้ําดื่ม อบต. (เสนอราคา 530.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 มิถุนายน  2561

44 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ! 300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 166/2561
 -ปOายไวนิล (เสนอราคา 300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  20 มิถุนายน  2561
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

45 โครงการฝMกอบรมการเรียนรู� 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 164/2561
ตามรอยพระยุคลบาทฯ - ปOายไวนิล (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  20 มิถุนายน  2561

46 โครงการพัฒนาและส�งเสริม 300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 184/2561
การบริหาร ศพด. - ปOายไวนิล (เสนอราคา 300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2561

47 โครงการส�งเสริมการเรียนรู� 360.00             360.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปN ร�านอําไพศิลปN มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 181/2561
นอกระบบเด็กปฐมวัย - ปOายไวนิล (เสนอราคา 360.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2561

48 โครงการส�งเสริมการเรียนรู� 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 212/2561
นอกระบบเด็กปฐมวัย - ของที่ระลึก (เสนอราคา 1,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2561

49 โครงการพัฒนาและส�งเสริม 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 215/2561
การบริหาร ศพด. (เสนอราคา 2,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561

50 โครงการส�งเสริมการเรียนรู� 18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานวน รักษ!ผดุงผล นายอํานวน รักษ!ผดุงผล มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 183/2561
นอกระบบเด็กปฐมวัย - จ�าง (เสนอราคา 18,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2561
เหมารถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 1 คัน

51 โครงการส�งเสริมการเรียนรู� 2,905.00           2,905.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 182/2561
นอกระบบเด็กปฐมวัย - อาหาร (เสนอราคา 2,905.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2561
เช�าพร�อมน้ําดื่ม
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