
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 20/2562

จางเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

2 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห บจก.ชวสิงห มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 19/2562

จางเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 17,100.00          17,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 165/2562

เคร่ืองสํารองไฟฟา (เสนอราคา 17,100.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2562

4 จัดซื้อเอ็นไซมกําจัดกลิ่น 4,250.00            4,250.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ซ.ีอาร. อินเตอรเม็กซฯ บจก.ซ.ีอาร. อินเตอรเม็กซฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 176/2562

(เสนอราคา 4,250.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

5 จัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดิน 7,500.00            7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูนิเวอรส โซลูช่ัน บจก.ยูนิเวอรส โซลูช่ัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 182/2562

ทางขอมูลสวนกลาง GPS (เสนอราคา 7,500 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

6 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อนกระโทก นางสุภาพร อนกระโทก มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 60/2562

จางเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

7 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิดา ฟกทิม นางสาวนันทิดา ฟกทิม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 61/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

8 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวยมนา  กลิ่นเอบเชย นางสาวยมนา  กลิ่นเอบเชย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 62/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

 / ขอ 9 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 55/2562

จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒนรัตนโยธิน        พิพัฒนรัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

10 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 56/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

11 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 57/2562

จางเหมาคนสวน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

12 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรานนท สุมะหิงพันธ นายวรานนท สุมะหิงพันธ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 59/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

13 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 11,000.00          11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  มันขุนทด นายสมศักดิ์  มันขุนทด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 58/2562

จางเหมาพนักงานขับรถยนต (เสนอราคา 11,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

14 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,748.18            4,748.18       เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 201/2562

รถยนต ผน-8694 ชลบุรี (เสนอราคา 4,748.18.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  12 กรกฎาคม  2562

15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เศษกุญชร นายวิทยา  เศษกุญชร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 210/2562

ซอมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง (เสนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  22 กรกฎาคม  2562

16 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 6,256.00            6,256.00       เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 184/2562

(เสนอราคา 6,256.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

17 วัสดุสํานักงาน -หมึกเคร่ืองถาย- 15,000.00          15,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.พิมพครุภัณฑ บจก.พิมพครุภัณฑ มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 195/2562

เอกสาร (เสนอราคา 15,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

18 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,540.00            1,540.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 192/2562

(เสนอราคา 1,540.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

19 ปายไวนิล - โครงการลดคัดแยก 450.00              450.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 197/2562

และใชประโยชนขยะมูลฝอยฯ (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

20 โครงการลดคัดแยกและใชประโยชน 3,850.00            3,850.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 199/2562

ขยะมูลฝอยฯ (เสนอราคา 3,850 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

อาหารวางและเคร่ืองดื่ม

21 โครงการลดคัดแยกและใชประโยชน 3,850.00            3,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายชล  หนูแกว นางสาวสายชล  หนูแกว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 198/2562

ขยะมูลฝอยฯ (เสนอราคา 3,850 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

อาหารกลางวันและเคร่ืองดื่ม

22 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน- 256,000.00        256,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปภากรณรุงโรจน หจก.ปภากรณรุงโรจน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 212/2562

การสงเสริมอาชีพฯ - จางเหมารถ (เสนอราคา 256,000 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

บัสโดยสารปรับอากาศ 4 คัน

23 โครงการลดคัดแยกและใชประโยชน 15,200.00          15,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปภากรณรุงโรจน หจก.ปภากรณรุงโรจน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 205/2562

ขยะมูลฝอยฯ - จางเหมายานพาหนะ (เสนอราคา 15,200 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

24 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร- 4,167.28            4,167.28 เฉพาะเจาะจง บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 183/2562

พรบ.และประกันภัยประเภท 3 ผห-5666 ชบ (เสนอราคา 4,167.28.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

25 คาวัสดุสํานักงาน 1,763.00            1,763.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 205/2562

(เสนอราคา 1,763.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

26 วัสดุคอมพิวเตอร 11,790.00          11,790.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 207/2562

(เสนอราคา 11,790.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

27 ซอมแซมกลองวงจรปดภายในตําบล 32,760.00          32,760.00     เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 216/2562

หนองไผแกว (เสนอราคา 32,760.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

28 จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 1,500.00            1,500.00       เฉพาะเจาะจง นางดาวรุง  จ๋ิวแหยม นางดาวรุง  จิ๋วแหยม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 207/2562

(เสนอราคา 1,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

29 คาวัสดุสํานักงาน 1,430.00            1,430.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 214/2562

(เสนอราคา 1,430.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2562

30 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 53,835.98          53,835.98     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 206/2562

(เสนอราคา 53,835.98บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

31 โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยฯ 35,000.00          35,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประจักษ  นันทานนท นายประจักษ  นันทานนท มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 212/2562

วัสดุและอุปกรณ (เสนอราคา 35,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

32 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกระบบ 16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรวิทย  ศรีสุข นายศรวิทย  ศรีสุข มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 203/2562

เด็กปฐมวัย - จางเหมายานพาหนะ (เสนอราคา 16,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

33 ปายไวนิล - โครงการโตไปไมโกงฯ 450.00              450.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 191/2562

(เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

34 โครงการลดคัดแยกและใชประโยชน 1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 201/2562

ขยะมูลฝอยฯ - คาจัดซื้อของที่ระลึก (เสนอราคา 1,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

/ ขอ 35 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

35 หนังสือพิมพลงนามถวายพระพร 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา  บุญกอง นายศักดา  บุญกอง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 230/2562

(เสนอราคา 4,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

36 ปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ 1,350.00            1,350.00       เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 190/2562

(เสนอราคา 1,350.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

37 โครงการโตไปไมโกงฯ 9,205.00            9,205.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซอ๊ึง นางสาววารุณี  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 202/2562

อาหารวางและเคร่ืองดื่ม (เสนอราคา 9,205.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

38 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน- 13,790.00          13,790.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 214/2562

การสงเสริมอาชีพฯ - (เสนอราคา 13,790.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อาหารวางและเคร่ืองดื่ม

39 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน- 14,775.00          14,775.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 215/2562

การสงเสริมอาชีพฯ - (เสนอราคา 14,775.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อาหารกลางวันและเคร่ืองดื่ม

40 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน- 600.00              600.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 213/2562

การสงเสริมอาชีพฯ - ปายไวนิล (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

41 วัสดุงานบานงานครัว 4,105.00            4,105.00       เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 177/2562

(เสนอราคา 4,105.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

42 คาวัสดุสํานักงาน 600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 169/2562

หนังสือพิมพรายวัน อบต. (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

/ ขอ 43 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

43 คาวัสดุสํานักงาน 4,030.00            4,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 170/2562

หนังสือพิมพรายวัน หมูบาน (เสนอราคา 4,030.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

44 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,710.00            2,710.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ  อุดมแสวงทรัพย นายมานะ  อุดมแสวงทรัพย มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2562

รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชลบุรี (เสนอราคา 2,710.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

45 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,200.00            3,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 224/2562

คอมพิวเตอร Notebook ASUS (เสนอราคา 3,200.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  5  สิงหาคม  2562

46 โครงการเฝาระวังการบริโภคอาหาร 3,115.00            3,115.00       เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 221/2562

สะอาดฯ - ปายไวนิล (เสนอราคา 3,115.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

47 โครงการเฝาระวังการบริโภคอาหาร 5,600.00            5,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซอ๊ึง นางสาววารุณี  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 225/2562

สะอาดฯ - อาหารวางและเคร่ืองดื่ม (เสนอราคา 5,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  5  สิงหาคม  2562

48 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 2,945.22            2,945.22       เฉพาะเจาะจง บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 218/2562

ประกันรถดับเพลิง ผย-2553 ชลบุรี (เสนอราคา 2,945.22บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2562

49 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 1,826.49            1,826.49       เฉพาะเจาะจง บจก.วิริยะประกันภัย บจก.วิริยะประกันภัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 219/2562

พรบ.รถดับเพลิง ผย-2553 ชลบุรี (เสนอราคา 1826.49 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2562

50 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี 1,000.00            1,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 228/2562

การ-คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม (เสนอราคา 1,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2562

51 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี 500.00              500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 232/2562

การ-คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม (เสนอราคา 500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 9 สิงหาคม  2562

/ ขอ 52 ...  

 -6-



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

52 วัสดุสํานักงาน 15,210.00          15,210.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 215/2562

(เสนอราคา 15,210.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2562

53 วัสดุกอสราง 1,495.00            1,495.00       เฉพาะเจาะจง นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 217/2562

(เสนอราคา 1,495.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2562

54 หนังสือพิมพลงนามถวายพระพร 4,000.00            4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดา  บุญกอง นายศักดา  บุญกอง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 230/2562

(เสนอราคา 4,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2562

55 ปายไวนิลยินดีตอนรับคณะปน- 720.00              720.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 200/2562

จักรยาน รัชกาลที่ 10 (เสนอราคา 720.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

56 ปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ 900.00              900.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 233/2562

(เสนอราคา 900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2562

57 คาวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 950.00              950.00         เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ  ทองตัน นายจีระพันธ  ทองตัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 156.1/2562

(เสนอราคา 950.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

58 วัสดุสํานักงาน - กระดาษ A4 3,000.00            3,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.อิทธิบาทเปเปอร 2545 บจก.อิทธิบาทเปเปอร 2545 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 224/2562

(เสนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562

59 วัสดุอาหารเสริม (นม) เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมบานบึง จํากัด สหกรณโคนมบานบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2562

 -ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 108,964.80        108,964.80 (เสนอราคา 108,964.80 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  28 มิถุนายน  2562

60 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอก- 360.00              360.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 209/2562

ระบบเด็กปฐมวัย-ปายไวนิล (เสนอราคา 360.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

/ ขอ 61 ...  

 -7-



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

61 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,976.49            5,976.49       เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 229/2562

รถยนต ทะเบียน ผห-5666 ชลบุรี (เสนอราคา 5,976.49บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2562

62 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานฯ 4,800.00            4,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 203/2562

คาของสมนาคุณ (เสนอราคา 4,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

63 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน- 4,850.00            4,850.00       เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 226/2562

ทรัพยสิน-ปายประกาศฯ (เสนอราคา 4,850.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2562

64 วัสดุคอมพิวเตอร 17,120.00          17,120.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 235/2562

(เสนอราคา 17,120.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2562

65 วัสดุสํานักงาน - กระดาษ A4 6,000.00            6,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.อิทธิบาทเปเปอร 2545 บจก.อิทธิบาทเปเปอร 2545 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 221/2562

(เสนอราคา 6,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562

66 วัสดุสํานักงาน - กระดาษ A4 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.อิทธิบาทเปเปอร 2545 บจก.อิทธิบาทเปเปอร 2545 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 223/2562

(เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562

67 วัสดุสํานักงาน - กระดาษ A4 6,000.00            6,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.อิทธิบาทเปเปอร 2545 บจก.อิทธิบาทเปเปอร 2545 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2562

(เสนอราคา 6,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562

68 วัสดุคอมพิวเตอร 34,454.00          34,454.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 233/2562

(เสนอราคา 34,454.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2562

69 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - คอมพิวเตอร 16,000.00          16,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 234/2562

Notebook (เสนอราคา 16,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2562

/ ขอ 70 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

70 ปายไวนิลประชาสัมพันธการคัด- 6,000.00            6,000.00       เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 234/2562

แยกขยะ (เสนอราคา 6,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2562

71 ครุภัณฑสํานักงาน-ตูเหล็กเก็บ- 6,800.00            6,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสุรีย  แดงเปยม นางสุรยี  แดงเปยม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 225/2562

เอกสาร แบบ 2 บาน เปด-ปด 2 ตู (เสนอราคา 6,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562

72 วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,300.00            3,300.00       เฉพาะเจาะจง นายวรกฤษณา  ยะสะวุฒิ นายวรกฤษณา  ยะสะวุฒิ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2562

(เสนอราคา 3,300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562
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