
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 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

2 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 96,000.00         96,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 65/2561
จ�างเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (สนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561

3 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อ�นกระโทก นางสุภาพร อ�นกระโทก มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 69/2561
จ�างเหมาทําความสะอาด (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561
ศพด.อบต.หนองไผ�แก�ว

4 ค�าวัสดุสํานักงาน 7,055.00           7,055.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 260/2561
(เสนอราคา 7,055.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2561

5 วัสดุคอมพิวเตอร$ 6,420.00           6,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอร$ไพรส$ บจก.เอ็นเตอร$ไพรส$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 266/2561
เน็ตเวอร$ค เทคโนโลยี เน็ตเวอร$ค เทคโนโลยี ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2561

(เสนอราคา 6,420.-บาท)

6 ค�าวัสดุสํานักงาน 9,202.00           9,202.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 267/2561
(เสนอราคา 9,202.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2561

7 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย$ เนื่องจํานงค$ นางสาวอิสรีย$ เนื่องจํานงค$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 68/2561
จ�างเหมาคนงานทั่วไป (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561

 / ข�อ 8 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค1การบริหารส2วนตําบลหนองไผ2แก�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 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย  นายหัตถชัย  มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 66/2561
จ�างเหมาคนงานประจํารถ           พิพัฒน$รัตนโยธิน           พิพัฒน$รัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561
บรรทุกน้ําดับเพลิง (สนอราคา 9,000.-บาท)

9 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ$  สวัสดิ์พานิช นายนพกรณ$  สวัสดิ์พานิช มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 67/2561
จ�างเหมาคนสวน (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561

10 โครงการฝLกอบรมให�ความรู� 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�านบ�านบึงอิควิปเม�นท$ ร�านบ�านบึงอิควิปเม�นท$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 192/2561
เบื้องต�นในการดับเพลิงฯ (เสนอราคา 5,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2561

11 โครงการฝLกอบรมให�ความรู� 2,323.00           2,323.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 234/2561
เบื้องต�นในการดับเพลิงฯ-วัสดุฯ (เสนอราคา 2,323.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2561

12 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 2,237.37           2,237.37 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต�า อินเตอร$ยนต$ฯ บจก.โตโยต�า อินเตอร$ยนต$ฯ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 190/2561
รถยนต$  งจ-4442 ชบ (เสนอราคา 2,237.37 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2561

13 โครงการฝLกอบรมทบทวน 26,000.00         26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน$  โหนแหยม นายสุพัฒน$  โหนแหยม มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 205/2561
อาสาสมัครปMองกันภัยฝNายพลเรือน (เสนอราคา 26,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2561
จ�างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 1 คัน

14 โครงการสร�างจิตสํานึกด�านฯ 450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปO ร�านอําไพศิลปO มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 198/2561
คุณธรรมฯ - ปMายไวนิล (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 สิงหาคม  2561

15 โครงการฝLกอบรมให�ความรู�- 2,560.00           2,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 203/2561
เกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติราชการฯ (เสนอราคา 2,560.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2561
อาหารกลางวัน
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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

16 โครงการฝLกอบรมให�ความรู�- 2,240.00           2,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 202/2561
เกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติราชการฯ (เสนอราคา 2,240.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2561
อาหารว�างและเครื่องดื่ม

17 วัสดุคอมพิวเตอร$ 17,750.00         17,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 277/2561
(เสนอราคา 17,750.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  28  สิงหาคม  2561

18 ค�าวัสดุสํานักงาน 714.00             714.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 269/2561
(เสนอราคา 714.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  20 สิงหาคม  2561

19 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ$ 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทชัย ธุวะประดิษฐ$ นายนันทชัย ธุวะประดิษฐ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 191/2561
ค�าหนังสือพิมพ$ลงนามถวายพระพร (เสนอราคา 1,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2561

20 ค�าใช�จ�ายในการรับรองและ 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุ�ยเฮียง  แซ�อึ๊ง นางสาวซุ�ยเฮียง  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 201/2561
พิธีการ - อาหารว�างพร�อมเครื่องดื่ม (เสนอราคา 1,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  7 สิงหาคม  2561

21 โครงการฝLกอบรมทบทวน 1,925.00           1,925.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 208/2561
อาสาสมัครปMองกันภัยฝายพลเรือน (เสนอราคา 1,925.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  16  สิงหาคม  2561
อาหารว�างและเครื่องดื่ม

22 โครงการฝLกอบรมทบทวน 3,375.00           3,375.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 209/2561
อาสาสมัครปMองกันภัยฝายพลเรือน (เสนอราคา 3,375.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  16  สิงหาคม  2561
อาหารกลางวัน

23 โครงการฝLกอบรมทบทวน 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 258/2561
อาสาสมัครปMองกันภัยฝายพลเรือน (เสนอราคา 1,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  16  สิงหาคม  2561
จัดซื้อของสมนาคุณ
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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

24 โครงการฝLกอบรมทบทวน 380.00             380.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน$ นางเนาวรัตน$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 257/2561
อาสาสมัครปMองกันภัยฝายพลเรือน         ชินะธิมาตน$มงคล         ชินะธิมาตน$มงคล ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  16  สิงหาคม  2561
ค�าจัดซื้อแกTส (เสนอราคา 380.-บาท)

25 โครงการฝLกอบรมทบทวน 4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�านบ�านบึงอิควิปเม�นท$ ร�านบ�านบึงอิควิปเม�นท$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 207/2561
อาสาสมัครปMองกันภัยฝายพลเรือน (เสนอราคา 4,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2561

26 โครงการฝLกอบรมทบทวน 650.00             650.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปO ร�านอําไพศิลปO มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 206/2561
อาสาสมัครปMองกันภัยฝายพลเรือน- ปMายไวนิล (เสนอราคา 650.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2561

27 โครงการฝLกอบรมให�ความรู�- 450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปO ร�านอําไพศิลปO มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 200/2561
เกี่ยวกับวินัยฯ- ปMายไวนิล (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2561

28 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ$ 900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปO ร�านอําไพศิลปO มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 227/2561
จ�างทําปMายไวนิลโครงการออกสํารวจโรงเรือนฯ (เสนอราคา 900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  4 กันยายน  2561

29 โครงการแข�งขันกีฬา ศพด. 290.00             290.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปO ร�านอําไพศิลปO มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 211/2561
จ�างทําปMายไวนิล (เสนอราคา 290.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  21  สิงหาคม  2561

30 ค�าวัสดุสํานักงาน 7,400.00           7,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 275/2561
(เสนอราคา 7,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  27  สิงหาคม  2561

31 ค�าวัสดุสํานักงาน 8,912.00           8,912.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 271/2561
(เสนอราคา 8,912.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  23  สิงหาคม  2561

32 ค�าวัสดุสํานักงาน 290.00             290.00 เฉพาะเจาะจง ร�านน้ําดื่มทองตัน ร�านน้ําดื่มทองตัน มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 251/2561
ค�าจัดซื้อน้ําดื่ม อบต. (เสนอราคา290.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  10  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

33 วัสดุสํานักงาน - จัดซื้อหมึก 11,000.00         11,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมพ$ครุภัณฑ$ บจก.พิมพ$ครุภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 276/2561
เครื่องถ�ายเอกสาร (เสนอราคา 11,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 สิงหาคม  2561

34 ค�าวัสดุสํานักงาน 915.00             915.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 286/2561
(เสนอราคา 915.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  3 กันยายน   2561

35 ค�าวัสดุสํานักงาน 4,174.00           4,174.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 263/2561
(เสนอราคา 4,174.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2561

36 ค�าวัสดุสํานักงาน 3,173.00           3,173.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 262/2561
(เสนอราคา 3,173.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2561

37 ค�าวัสดุสํานักงาน 1,100.00           1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 221/2561
(เสนอราคา 1,100.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2561

38 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร$ 1,590.00           1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 279/2561
(เสนอราคา 1,590.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 สิงหาคม  2561

39 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร$หรือการ 1,065.00           1,065.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 278/2561
แพทย$ (เสนอราคา 1,065.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 สิงหาคม  2561

40 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 210/2561
เครื่องปริ้นเตอร$ (เสนอราคา 4,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2561

41 วัสดุสํานักงาน- หนังสือพิมพ$ 660.00             660.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 237/2561
รายวัน อบต. (สนอราคา 660.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 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

42 วัสดุสํานักงาน- หนังสือพิมพ$ 4,030.00           4,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 238/2561
รายวัน หมู�บ�าน (สนอราคา 4,030.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561

43 โครงการปMองกันโรคติดต�อทาง 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 214/2561
เพศสัมพันธ$ฯ อาหารกลางวัน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2561

44 โครงการปMองกันโรคติดต�อทาง 12,600.00         12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 213/2561
เพศสัมพันธ$ฯ อาหารว�างและเครื่องดื่ม (เสนอราคา 12,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2561

45 โครงการส�งเสริมคุณธรรมฯ 2,355.00           2,355.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 216/2561
อาหารว�างและเครื่องดื่ม (เสนอราคา 2,355.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2561

46 โครงการส�งเสริมคุณธรรมฯ 1,272.00           1,272.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 273/2561
ค�าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ$ (เสนอราคา 1,272.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2561

47 โครงการปMองกันโรคติดต�อทาง 1,932.00           1,932.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 272/2561
เพศสัมพันธ$ - ค�าวัสดุอุปกรณ$ (เสนอราคา 1,932.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2561

48 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร$ 2,205.00           2,205.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 280/2561
(เสนอราคา 2,205.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 สิงหาคม  2561

49 โครงการส�งเสริมคุณธรรมฯ 675.00             675.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปO ร�านอําไพศิลปO มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 215/2561
จ�างทําปMายไวนิล (เสนอราคา 675.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2561

50 โครงการปMองกันโรคติดต�อทาง 2,050.00           2,050.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปO ร�านอําไพศิลปO มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 212/2561
เพศสัมพันธ$ - ปMายไวนิล (เสนอราคา 2,050.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 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

51 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาล 280,000.00        280,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  ยิ่งยงยุทธ นายยุทธนา  ยิ่งยงยุทธ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องสัญญาจ�างเลขที่ 4/2561
บ�านอ�อมแก�ว หมู�ที่ 3 (เสนอราคา 280,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  2  สิงหาคม  2560

52 ค�าวัสดุสํานักงาน 10,902.00         10,902.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 296/2561
(เสนอราคา10,902.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  7  กันยายน  2561

53 ค�าวัสดุสํานักงาน 9,015.00           9,015.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 295/2561
(เสนอราคา 9,015.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  7  กันยายน  2561

54 ค�าวัสดุงานบ�านงานครัว 11,095.00         11,095.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 293/2561
(เสนอราคา 11,095.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  7  กันยายน  2561

55 ค�าวัสดุงานบ�านงานครัว 21,234.00         21,234.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 294/2561
(เสนอราคา 21,234.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  7  กันยายน  2561

56 ครุภัณฑ$สํานักงาน - จัดซื้อ 8,300.00           8,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 288/2561
กระดานไวท$บอร$ด (เสนอราคา 8,300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  3  กันยายน  2561

57 ครุภัณฑ$คอมพิวเตอร$ - จัดซื้อ 17,000.00         17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 292/2561
เครื่องพิมพ$เลเซอร$ ชนิดเลเซอร$สี (เสนอราคา 17,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  7  กันยายน  2561

58 วัสดุคอมพิวเตอร$ 12,840.00         12,840.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอร$ไพรส$ บจก.เอ็นเตอร$ไพรส$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 291/2561
เน็ตเวอร$ค เทคโนโลยี เน็ตเวอร$ค เทคโนโลยี ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  7  กันยายน  2561

(เสนอราคา 12,840.-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

59 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ อุดมแสวงทรัพย$ นายมานะ อุดมแสวงทรัพย$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 211/2561
รถบรรทุกขยะ 85-8390 ชบ (เสนอราคา 1,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

60 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย$ วัฒนแต�ตระกูล นายพิบูลย$ วัฒนแต�ตระกูล มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 229/2561
จ�างเหมาแก�ไขและซ�อมแซมระบบอินเตอร$เน็ต (เสนอราคา 7,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  6 กันยายน  2561

61 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวรุ�ง  จิ๋วแหยม นางดาวรุ�ง  จิ๋วแหยม มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 232/2561
ค�าจ�างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (เสนอราคา 1,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  11 กันยายน  2561

62 ค�าวัสดุอุปกรณ$กีฬาประจํา 49,885.00         49,885.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 261/2561
หมู�บ�าน หมู�ที่ 1- หมู�ที่ 5 (เสนอราคา 49,885.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2561

63 ค�าวัสดุอาหารเสริม (นม) 114,939.44        114,939.44 เฉพาะเจาะจง สหกรณ$โคนมบ�านบึง จํากัด สหกรณ$โคนมบ�านบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องสัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2561
(เสนอราคา 114,939.44บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2561

64 โครงการเฝMาระวังการบริโภค 5,600.00           5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 218/2561
อาหารสะอาดฯ - อาหารว�างและเครื่องดื่ม (สนอราคา 5,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม  2561

65 โครงการเฝMาระวังการบริโภค 3,115.00           3,115.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปO ร�านอําไพศิลปO มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 217/2561
อาหารสะอาดฯ - ปMายไวนิล (เสนอราคา 3,115.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม  2561

66 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 8,500.00           8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย$ วัฒนแต�ตระกูล นายพิบูลย$ วัฒนแต�ตระกูล มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 233/2561
ซ�อมเปลี่ยนบอร$ด ตู�สาขา PABX (เสนอราคา 8,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 14 กันยายน  2561

67 ค�าวัสดุสํานักงาน 2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรีย$  แดงเป\]ยม นางสุรีย$  แดงเป\]ยม มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 298/2561
(เสนอราคา 2,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กันยายน  2561

 / ข�อ 68 ...
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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

68 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 3,050.00           3,050.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ อุดมแสวงทรัพย$ นายมานะ อุดมแสวงทรัพย$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 234/2561
รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชบ (เสนอราคา 3,050.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 กันยายน  2561

69 ค�าวัสดุสํานักงาน - จัดซื้อ 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย เสี้ยนบุญมา นายศักดิ์ชัย เสี้ยนบุญมา มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 287/2561
น้ําดื่ม (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 กันยายน  2561

70 ค�าวัสดุสํานักงาน 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�านเอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 300/2561
(เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 กันยายน  2561

71 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 97,600.00         97,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี นพรัตน$ นางสาวสุปราณี นพรัตน$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 226/2561
รถบรรทุกขยะ 85-8390 ชบ (เสนอราคา 97,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 กันยายน  2561

72 โครงการขยายเขตประปาเข�า 93,400.00         93,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย คําสี นายสมหมาย คําสี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องสัญญาจ�างเลขที่ 9/2561
บ�านหินดาด หมู�ที่ 2 (เสนอราคา 93,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2561 

73 โครงการสํารวจความพึงพอใจ 30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 70/2561
ของประชาชน (เสนอราคา 30,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561

74 โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. 46,600.00         46,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  แสงคํา นายสนิท  แสงคํา มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องสัญญาจ�างเลขที่ 14/2561
อบต.หนองไผ�แก�ว (เสนอราคา 46,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

75 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย  นายหัตถชัย  มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 71/2561
จ�างเหมาคนงานประจํารถ           พิพัฒน$รัตนโยธิน           พิพัฒน$รัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2561
บรรทุกน้ําดับเพลิง (สนอราคา 9,000.-บาท)

76 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ$  สวัสดิ์พานิช นายนพกรณ$  สวัสดิ์พานิช มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 71/2561
จ�างเหมาคนสวน (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 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

77 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย$ เนื่องจํานงค$ นางสาวอิสรีย$ เนื่องจํานงค$ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 73/2561
จ�างเหมาคนงานทั่วไป (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2561

78 วัสดุสํานักงาน- หนังสือพิมพ$ 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 283/2561
รายวัน อบต. (สนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2561

79 วัสดุสํานักงาน- หนังสือพิมพ$ 3,900.00           3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 284/2561
รายวัน อบต. (สนอราคา 3,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2561

80 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

81 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 96,000.00         96,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 75/2561
จ�างเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (สนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2561

82 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 180.00             180.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  เอี่ยมแสง นายสมบัติ  เอี่ยมแสง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งจ�างเลขที่ 235/2561
รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชบ (เสนอราคา 180.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กันยายน  2561

83 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อ�นกระโทก นางสุภาพร อ�นกระโทก มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องบันทึกตกลงจ�างเลขที่ 74/2561
จ�างเหมาทําความสะอาด (สนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2561
ศพด.อบต.หนองไผ�แก�ว

84 ค�าวัสดุอาหารเสริม (นม) 290,762.80        290,762.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ$โคนมบ�านบึง จํากัด สหกรณ$โคนมบ�านบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องสัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2561
(เสนอราคา 290,762.80บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2561

85 ค�าวัสดุก�อสร�าง - จัดซื้อไม�ใช� 4,400.00           4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช�วย  อิ่มใจ นายบุญช�วย  อิ่มใจ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องใบสั่งซื้อเลขที่ 301/2561
ในการซ�อมแซมโรงเรือนฯที่ได�รับ (เสนอราคา 4,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 กันยายน  2561
ความเสียหายจากวาตภัย
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