
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 นายหัตถชัย  นายหัตถชัย  มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 60/2561
จ�างเหมาคนงานประจํารถ           พิพัฒน5รัตนโยธิน           พิพัฒน5รัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มิถุนายน  2561
บรรทุกน้ําดับเพลิง (สนอราคา 9,000.-บาท)

2 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ5  สวัสดิ์พานิช นายนพกรณ5  สวัสดิ์พานิช มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 61/2561
จ�างเหมาคนสวน (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มิถุนายน  2561

3 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย5 เนื่องจํานงค5 นางสาวอิสรีย5 เนื่องจํานงค5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 62/2561
จ�างเหมาคนงานทั่วไป (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มิถุนายน  2561

4 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อ�นกระโทก นางสุภาพร อ�นกระโทก มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 63/2561
จ�างเหมาทําความสะอาด (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มิถุนายน  2561
ศพด.อบต.หนองไผ�แก�ว

5 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 79,300.00         79,300.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห5 บจก.ชวสิงห5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องสัญญาจ�างเลขที่ 1/2561
จ�างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยฯ (สนอราคา 79,300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  2 ตุลาคม  2560

6 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 96,000.00         96,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 64/2561
จ�างเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (สนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2561

7 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ5 450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปI ร�านอําไพศิลปI มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 169/2561
จ�างทําปJายไวนิล (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2561

 / ข�อ 8 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค2การบริหารส3วนตําบลหนองไผ3แก�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

8 โครงการส�งเสริมและพัฒนา 300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปI ร�านอําไพศิลปI มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 168/2561
กลุ�มอาชีพ - จ�างทําปJายไวนิล (เสนอราคา 300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2561

9 โครงการส�งเสริมและพัฒนา 1,000.00           1,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอรจิรา นางสาวอรจิรา มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 177/2561
กลุ�มอาชีพ - อาหารว�างพร�อม              สวัสดีมงคล              สวัสดีมงคล ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  2 กรกฎาคม  2561
น้ําดื่ม (สนอราคา 1,000.-บาท)

10 โครงการส�งเสริมและพัฒนา 3,130.00           3,130.00    เฉพาะเจาะจง นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 208/2561
กลุ�มอาชีพ - วัสดุอุปกรณ5 (สนอราคา 3,130.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  2 กรกฎาคม  2561

11 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 1,310.00           1,310.00    เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์  รัตโน นายเกรียงศักดิ์  รัตโน มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 172/2561
รถตู�โดยสาร นง-1992 ชบ (สนอราคา 1,310.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

12 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 2,900.00           2,900.00    เฉพาะเจาะจง นายมานะ  แจ�มศรี นายมานะ  แจ�มศรี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 173/2561
ล�างแอร5รถตู�โดยสาร นง-1992 ชบ (สนอราคา 2,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

13 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 4,700.00           4,700.00    เฉพาะเจาะจง นายมานะ อุดมแสวงทรัพย5นายมานะ อุดมแสวงทรัพย5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 190/2561
รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชบ (สนอราคา 4,700.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2561

14 วัสดุงานบ�านงานครัว 11,268.00         11,268.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 233/2561
(เสนอราคา 11,268.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  20 กรกฎาคม  2561

15 ค�าวัสดุสํานักงาน 5,550.00           5,550.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2561
(เสนอราคา 5,550.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2561

16 ค�าวัสดุสํานักงาน 18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2561
(เสนอราคา 18,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 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

17 ค�าวัสดุสํานักงาน 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 224/2561
(เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2561

18 ค�าวัสดุสํานักงาน 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 223/2561
(เสนอราคา 13,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2561

19 ค�าวัสดุสํานักงาน 950.00             950.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย  เสี้ยนบุญมา นายศักดิ์ชัย  เสี้ยนบุญมา มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 219/2561
ค�าจัดซื้อน้ําดื่ม อบต. (เสนอราคา 950.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  11 กรกฎาคม  2561

20 วัสดุสํานักงาน- หนังสือพิมพ5 4,030.00           4,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 205/2561
รายวัน หมู�บ�าน (สนอราคา 4,030.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มิถุนายน  2561

21 วัสดุสํานักงาน- หนังสือพิมพ5 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 204/2561
รายวัน อบต. (สนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มิถุนายน  2561

22 ค�าวัสดุสํานักงาน 4,590.00           4,590.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2561
(เสนอราคา 4,590.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2561

23 ค�าวัสดุงานบ�านงานครัว 790.00             790.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 218/2561
(เสนอราคา 790.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2561

24 ค�าวัสดุการเกษตร 4,145.00           4,145.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 227/2561
(เสนอราคา 4,145.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2561

25 ค�าวัสดุการเกษตร 1,100.00           1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมานศรี นางสาวสมานศรี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 232/2561
              ตรีรัตน5วัฒนา               ตรีรัตน5วัฒนา ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2561

(เสนอราคา 1,100.-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

26 ครุภัณฑ5สํานักงาน - จัดซื้อ 2,900.00           2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 228/2561
ตู�เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1 ใบ (สนอราคา 2,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2561

27 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ5 4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา  บุญกอง นายศักดา  บุญกอง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 189/2561
ค�าหนังสือพิมพ5ลงนามถวายพระพร (เสนอราคา 4,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  2561

28 โครงการฝOกอบรมให�ความรู�- 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปI ร�านอําไพศิลปI มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 191/2561
เบื้องต�นในการดับเพลิง- ปJายไวนิล (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2561

29 โครงการส�งเสริมภาษาอังกฤษ 900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปI ร�านอําไพศิลปI มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 188/2561
ขั้นพื้นฐาน - ปJายไวนิล (เสนอราคา 900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2561

30 ครุภัณฑ5การเกษตร - จัดซื้อ 4,547.50           4,547.50 เฉพาะเจาะจง นางสาววัชรี ชวนันท5สกุล นางสาววัชรี ชวนันท5สกุล มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2561
ปRSมน้ําหอยโข�งพร�อมออโต�ปRSมน้ํา (เสนอราคา 4,547.50.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2561

31 โครงการปรับปรุงกล�องวงจร 99,700.00         99,700.00 เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย5 วัฒนแต�ตระกูล นายพิบูลย5 วัฒนแต�ตระกูล มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 186/2561
ปTด หมู�ที่ 3 (เสนอราคา 99,700.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561

32 ค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย - ค�าจัด 14,000.00         14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน บีบี เอสเซสเซอร5รี่ ร�าน บีบี เอสเซสเซอร5รี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 245/2561
ซื้อชุด อปพร. (เสนอราคา 14,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 สิงหาคม  2561

33 โครงการฝOกอบรมให�ความรู�- 9,275.00           9,275.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 195/2561
เบื้องต�นในการดับเพลิง - (เสนอราคา 9,275.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2561
อาหารว�างและเครื่องดื่ม

34 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 9,700.00           9,700.00    เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์  รัตโน นายเกรียงศักดิ์  รัตโน มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 195.1/2561
กษ-6084 ชบ (สนอราคา 9,700.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 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

35 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 271,675.04        271,675.04 เฉพาะเจาะจง สหกรณ5โคนมบ�านบึง จํากัด สหกรณ5โคนมบ�านบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องสัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2561
(เสนอราคา 271,675.04.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2561

36 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 1,900.00           1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ อุดมแสวงทรัพย5 นายมานะ อุดมแสวงทรัพย5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 193/2561
รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชบ (เสนอราคา 1,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2561

37 วัสดุคอมพิวเตอร5 8,550.00           8,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 242/2561
(เสนอราคา 8,550.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2561

38 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 240.00             240.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  เอี่ยมแสง นายสมบัติ  เอี่ยมแสง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 194/2561
รถบรรทุกขยะ 85-8390 ชบ (เสนอราคา 240.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม  2561

39 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร5หรือการ 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌารีย5 นางสาวณัชฌารีย5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 239/2561
แพทย5 - จัดซื้อไซริ้งด�ามยาว 2 ชุด                  เจริญศักดิ์                  เจริญศักดิ์ ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561 

(เสนอราคา 3,000.-บาท)

40 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร5หรือการ 2,575.00           2,575.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 246/2561
แพทย5 - จัดซื้อหน�ากากกรองอากาศ (เสนอราคา 2,575.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2561

41 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร5หรือการ 28,000.00         28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�านควอลิตี้ ซัพพลาย ร�านควอลิตี้ ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 246/2561
แพทย5 - จัดซื้อวัคซีนปJองกันโรคพิษสุนัขบ�า (เสนอราคา 28,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2561

42 โครงการฝOกอบรมให�ความรู� 380.00             380.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน5 นางเนาวรัตน5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 235/2561
เบื้องต�นในการดับเพลิงฯ -         ชินะธิมาตน5มงคล         ชินะธิมาตน5มงคล ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2561
ค�าจัดซื้อแกVส (เสนอราคา 380.-บาท)

43 ค�าวัสดุสํานักงาน 460.00             460.00 เฉพาะเจาะจง ร�านน้ําดื่ม ทองตัน ร�านน้ําดื่ม ทองตัน มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 240/2561
ค�าจัดซื้อน้ําดื่ม อบต. (เสนอราคา 460.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 สิงหาคม  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

44 วัสดุคอมพิวเตอร5 26,643.00         26,643.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอร5ไพรส5 บจก.เอ็นเตอร5ไพรส5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 254/2561
เน็ตเวอร5ค เทคโนโลยี เน็ตเวอร5ค เทคโนโลยี ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2561

(เสนอราคา 26,643.-บาท)

45 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 3,145.80           3,145.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีอยุธยาเจนเนอร5รัลฯ บจก.ศรีอยุธยาเจนเนอร5รัลฯ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 244/2561
ค�าจัดซื้อ พรบ.และประกันภัย ขข-6435 ชบ (เสนอราคา 3,145.80บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 สิงหาคม  2561

46 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 14,357.69         14,357.69 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต�า อินเตอร5ยนต5ฯ บจก.โตโยต�า อินเตอร5ยนต5ฯ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 199/2561
รถยนต5  ขข-6435 ชบ (เสนอราคา 14,357.69บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2561

47 โครงการอาหารสะอาด 34,140.00         34,140.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ5 นันทานนท5 นายประจักษ5 นันทานนท5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 248/2561
ปลอดภัยฯ - จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ5 (เสนอราคา 34,140.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2561

48 ครุภัณฑ5งานบ�านงานครัว 15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ภูมิพื้นผล นายอภิสิทธิ์ ภูมิพื้นผล มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2561
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา (เสนอราคา 15,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2561

49 วัสดุเครื่องแต�งกาย - จัดซื้อ 16,000.00         16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�านบ�านบึงอิควิปเม�นท5 ร�านบ�านบึงอิควิปเม�นท5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 253/2561
ถุงมือดับเพลิง (เสนอราคา 16,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2561

50 วัสดุเครื่องดับเพลิง - จัดซื้อ 31,500.00         31,500.00 เฉพาะเจาะจง ร�านบ�านบึงอิควิปเม�นท5 ร�านบ�านบึงอิควิปเม�นท5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 256/2561
สายส�งน้ําดับเพลิง (เสนอราคา 31,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2561

51 วัสดุสํานักงาน - จัดซื้อหมึก 5,500.00           5,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมพ5ครุภัณฑ5 บจก.พิมพ5ครุภัณฑ5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 264/2561
เครื่องถ�ายเอกสาร (เสนอราคา 5,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2561

52 วัสดุคอมพิวเตอร5 16,230.00         16,230.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 268/2561
(เสนอราคา 16,230.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  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

53 วัสดุงานบ�านงานครัว 20,938.00         20,938.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 259/2561
(เสนอราคา 20,938.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2561

54 วัสดุคอมพิวเตอร5 14,255.00         14,255.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5หจก.หนองชากอักษรภัณฑ5 มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 255/2561
(เสนอราคา 14,255.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2561

55 โครงการวันแม�แห�งชาติ 180.00             180.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปI ร�านอําไพศิลปI มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 204/2561
จ�างทําปJายไวนิล (เสนอราคา 180.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 สิงหาคม  2561

56 ครุภัณฑ5การเกษตร - ค�าจัดซื้อ 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  ภูมิพื้นผล นายอภิสิทธิ์  ภูมิพื้นผล มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 250/2561
ปRSมน้ําอัตโนมัติ (เสนอราคา 5,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 สิงหาคม  2561
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