
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 11,000.00          11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  มันขุนทด นายสมศักดิ์  มันขุนทด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 64/2562

จางเหมาพนักงานขับรถยนต (เสนอราคา 11,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

2 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 63/2562

จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒนรัตนโยธิน        พิพัฒนรัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรานนท สุมะหิงพันธ นายวรานนท สุมะหิงพันธ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 65/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

4 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห บจก.ชวสิงห มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 21/2562

จางเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

5 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 22/2562

จางเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

6 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม 18,280.00          18,280.00     เฉพาะเจาะจง นางนันทิยา  ลออรุงเรืองกิจ นางนันทิยา  ลออรุงเรืองกิจ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2562

อาชีพ - วัสดุอุปกรณ (เสนอราคา 18,280.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

7 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม 300.00              300.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 235/2562

อาชีพ - ปายไวนิล (เสนอราคา 300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

8 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อนกระโทก นางสุภาพร อนกระโทก มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 66/2562

จางเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

 / ขอ 9 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 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 นางสาวนันทิดา ฟกทิม นางสาวนันทิดา ฟกทิม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 67/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

10 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวยมนา  กลิ่นเอบเชย นางสาวยมนา  กลิ่นเอบเชย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 68/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

11 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 2,224.53            2,224.53       เฉพาะเจาะจง บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 227/2562

พรบ.รถกระเชา 83-3332 ชลบุรี (เสนอราคา 2,224.53 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562

พรบ.รถไถ ตค-1629 ชลบุรี

12 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  คมคาย นายสมศักดิ์  คมคาย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 70/2562

จางเหมา พนง. ขับรถไถ (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

13 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย 444,400.00        444,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พุฒิธาดา หจก.พุฒิธาดา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางเลขที่ 4/2562

บานนายกิมไอ หมวดสา หมูที่ 1 (เสนอราคา 444,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2562

14 ครุภัณฑสํานักงาน 18,900.00          18,900.00     เฉพาะเจาะจง นางสุรีย  แดงเปยม นางสุรยี  แดงเปยม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 236/2562

(เสนอราคา 18,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2562

15 วัสดุคอมพิวเตอร 4,815.00            4,815.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 232/2562

(เสนอราคา 4,815.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2562

16 วัสดุงานบานงานครัว 3,125.00            3,125.00       เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 216/2562

(เสนอราคา 3,125.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2562

17 ครุภัณฑคอมพิวเตอร-Notebook 22,000.00          22,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 238/2562

(เสนอราคา 22,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2562
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

18 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 49,200.00          49,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 237/2562

(เสนอราคา 49,200.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2562

19 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม 4,500.00            4,500.00       เฉพาะเจาะจง นางเฟองฟา  ออนศรี นางเฟองฟา  ออนศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 237/2562

อาชีพ-คาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม (เสนอราคา 4,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562

20 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม 3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นางพิมพา  วันมา นางพิมพา  วันมา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 236/2562

อาชีพ-คาอาหารกลางวันพรอมน้ําดื่ม (เสนอราคา 3,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562

21 วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 620.00              620.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ  ทองตัน นายจีระพันธ  ทองตัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 174/2562

(เสนอราคา 620 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

22 วัสดุสํานักงาน 1,100.00            1,100.00       เฉพาะเจาะจง นางสุรีย  แดงเปยม นางสุรยี  แดงเปยม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 220/2562

(เสนอราคา 1,100.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2562

23 วัสดุคอมพิวเตอร 15,700.00          15,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 252/2562

(เสนอราคา 15,700.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2  กันยายน  2562

24 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 7,791.24            7,791.24       เฉพาะเจาะจง บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 228/2562

ประกันภัย รถยนต ขข-6435 ชบ (เสนอราคา 7,791.24 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562

พรบ. รถยนต ขข-6435 ชบ

พรบ. รถบรรทุกขยะ 85-8390 ชบ

พรบ. รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชบ

25 คาบํารุงรักษาและซอมแซม - รถ 13,208.08          13,208.08 เฉพาะเจาะจง บจก. คิว เอส พี ดี เอ็นจิเนียริ่ง บจก. คิว เอส พี ดี เอ็นจิเนียริ่ง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 231/2562

บรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8390 ชบ (เสนอราคา 13,208.08 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 9 สิงหาคม  2562
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

26 วัสดุคอมพิวเตอร 6,848.00            6,848.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 244/2562

(เสนอราคา 6,848.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2562

27 วัสดุคอมพิวเตอร 28,200.00          28,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 251/2562

(เสนอราคา 28,200.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 กันยายน  2562

28 จัดซื้อทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํา 59,400.00          59,400.00     เฉพาะเจาะจง รานควอลิตี้ ซัพพลาย รานควอลิตี้ ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 245/2562

ยุงลาย แบบซองชา (เสนอราคา 59,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

29 วัสดุคอมพิวเตอร 8,560.00            8,560.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2562

(เสนอราคา 8,560.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

30 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 56,346.20          56,346.20     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 253/2562

(เสนอราคา 56,346.20 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 กันยายน  2562

31 ปายไวนิล - โครงการฝกอบรมให- 450.00              450.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 240/2562

ความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัย (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

32 โครงการฝกอบรมใหความรูดานการ 5,320.00            5,320.00       เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 247/2562

ปองกันและระงับอัคคีภัย-อาหารวางฯ (เสนอราคา 5,320.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

33 โครงการฝกอบรมใหความรูดานการ 4,950.00            4,950.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 246/2562

ปองกันและระงับอัคคีภัย-อาหารกลางวันฯ (เสนอราคา 4,950.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

34 จัดซื้อสายสงนํ้าและอุปกรณดับเพลิง 111,100.00        111,100.00 เฉพาะเจาะจง รานบานบึงอิควิปเมนท รานบานบึงอิควิปเมนท มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 246/2562

(เสนอราคา 111,100.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

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

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

35 คาเชาถังแกสพรอมน้ําแกสและถัง 18,500.00          18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุก  ศิลปชัย นายทองสุก  ศิลปชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 250/2562

ดับเพลิงพรอมน้ํายา (เสนอราคา 18,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

36 วัสดุสํานักงาน 28,682.00          28,682.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 260/2562

(เสนอราคา 28,682.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กันยายน  2562

37 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 16,500.00          16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรวิทย  ศรีสุข นายศรวิทย  ศรีสุข มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 255/2562

รถโดยสารปรบัอากาศ (เสนอราคา 16,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 กันยายน  2562

38 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซอ๊ึง นางสาววารุณี  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 256/2562

คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (เสนอราคา 4,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 กันยายน  2562

39 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 540.00              540.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 249/2562

ปายไวนิล (เสนอราคา 540.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 สิงหาคม  2562

40 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 5,600.00            5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเฟองฟา  ออนศรี นางเฟองฟา  ออนศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 257/2562

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (เสนอราคา 5,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 กันยายน  2562

41 วัสดุคอมพิวเตอร 12,530.00          12,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 264/2562

(เสนอราคา 12,530.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กันยายน  2562

42 จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 750.00              750.00         เฉพาะเจาะจง นางดาวรุง  จ๋ิวแหยม นางดาวรุง  จิ๋วแหยม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 245/2562

(เสนอราคา 750.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

43 วัสดุสํานักงาน 3,439.00            3,439.00       เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 242/2562

(เสนอราคา 3,439.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

/ ขอ 44 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

44 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,050.00            4,050.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ อุดมแสวงทรัพย นายมานะ อุดมแสวงทรัพย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 242/2562

รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชลบุรี (เสนอราคา 4,050.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

45 วัสดุสํานักงาน 9,525.00            9,525.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 259/2562

(เสนอราคา 9,525.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 กันยายน  2562

46 ปายอะคลิลิคติดสติ้กเกอร 350.00              350.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 261/2562

ปายชื่อและตําแหนง (เสนอราคา 350.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 กันยายน  2562

47 วัสดุคอมพิวเตอร 1,447.00            1,447.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 258/2562

(เสนอราคา 1,447.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 กันยายน  2562

48 วัสดุสํานักงาน 22,538.00          22,538.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 261/2562

(เสนอราคา 22,538.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กันยายน  2562

49 วัสดุงานบานงานครัว 8,976.00            8,976.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 263/2562

(เสนอราคา 8,976.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กันยายน  2562

50 วัสดุไฟฟาและวิทย-ุจัดซื้อไมโครโฟน 4,900.00            4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 262/2562

แบบไรสาย Enbao (เสนอราคา 4,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กันยายน  2562

51 คาวัสดุสํานักงาน 630.00              630.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 210/2562

หนังสือพิมพรายวัน อบต. (เสนอราคา 630.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

52 คาวัสดุสํานักงาน 4,030.00            4,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 211/2562

หนังสือพิมพรายวัน หมูบาน (เสนอราคา 4,030.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2562

/ ขอ 53 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

53 วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 200.00              200.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ  ทองตัน นายจีระพันธ  ทองตัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 208/2562

(เสนอราคา 200 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

54 วัสดุสํานักงาน - จางทําตรายาง 720.00              720.00         เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 263/2562

(เสนอราคา 720.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 9 กันยายน  2562

55 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,080.00            1,080.00       เฉพาะเจาะจง นายมานะ  อุดมแสวงทรัพย นายมานะ  อุดมแสวงทรัพย มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 260/2562

รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชลบุรี (เสนอราคา 1,080.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 กันยายน  2562

56 วัสดุสํานักงาน - จางทําตรายาง 710.00              710.00         เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 266/2562

(เสนอราคา 710.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กันยายน  2562

57 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 240.00              240.00         เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  เอ่ียมแสง นายสมบัติ  เอ่ียมแสง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 227/2562

รถบรรทุกขยะ 85-8390 ชลบุรี (เสนอราคา 240.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2562

58 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 240.00              240.00         เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  เอ่ียมแสง นายสมบัติ  เอ่ียมแสง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 258/2562

รถบรรทุกขยะ 85-8390 ชลบุรี (เสนอราคา 240.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 กันยายน  2562

59 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี 525.00              525.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 268/2562

การ - อาหารวางและเคร่ืองดื่ม (เสนอราคา 525.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กันยายน  2562

60 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,250.00            4,250.00       เฉพาะเจาะจง นายมานะ  แจมศรี นายมานะ  แจมศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 265/2562

รถยนต กษ-6084 ชลบุรี (เสนอราคา 4,250.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 10 กันยายน  2562

61 วัสดุสํานักงาน - จางทําตรายาง 1,860.00            1,860.00       เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 264/2562

(เสนอราคา 1,860.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 9 กันยายน  2562

/ ขอ 62 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

62 วัสดุสํานักงาน 11,988.00          11,988.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 267/2562

(เสนอราคา 11,988.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กันยายน  2562

63 วัสดุงานบานงานครัว 15,832.00          15,832.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 265/2562

ศพด.บานหนองปรือ (เสนอราคา 15,832.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กันยายน  2562

64 วัสดุงานบานงานครัว 14,815.00          14,815.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 266/2562

ศพด.อบต.หนองไผแกว (เสนอราคา 14,815.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กันยายน  2562

65 โครงการพัฒนาและสงเสริมการ- 6,000.00            6,000.00       เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  สวางไสว นางกรกมล  สวางไสว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 239/2562

บริหาร ศพด.-คาจัดซื้อของสมนาคุณ (เสนอราคา 6,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

66 โครงการพัฒนาและสงเสริมการ- 630.00              630.00         เฉพาะเจาะจง นางเฟองฟา  ออนศรี นางเฟองฟา  ออนศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 241/2562

บริหาร ศพด. - อาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม (เสนอราคา 630.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

67 โครงการพัฒนาและสงเสริมการ- 300.00              300.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 244/2562

บริหาร ศพด. - ปายไวนิล (เสนอราคา 300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

68 จางเหมาตัดชุดดับเพลิง 15,000.00          15,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ภูก่ิงนา นายสุเทพ  ภูก่ิงนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 262/2562

(เสนอราคา 15,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 9 กันยายน  2562

69 วัสดุอาหารเสริม (นม) - นมกลอง 194,248.80        194,248.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมบานบึง จํากัด สหกรณโคนมบานบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 270/2562

(เสนอราคา 194,248.80 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 กันยายน  2562

70 วัสดุสํานักงาน 980.00              980.00         เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 267/2562

(เสนอราคา 980.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กันยายน  2562

/ ขอ 71 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

71 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,510.00            1,510.00       เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 268/2562

(เสนอราคา 1,510.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กันยายน  2562

72 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 4,845.00            4,845.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยนันท นางสาวธันยนันท มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 254/2562

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ศิริเอ้ือธนากุล ศิริเอ้ือธนากุล ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2562

(เสนอราคา 4,845.-บาท)

73 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 4,900.00            4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยนันท นางสาวธันยนันท มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 253/2562

คาที่พัก ศิริเอ้ือธนากุล ศิริเอ้ือธนากุล ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2562

(เสนอราคา 4,900.-บาท)

74 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 71/2562

จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒนรัตนโยธิน        พิพัฒนรัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2562

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

75 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรานนท สุมะหิงพันธ นายวรานนท สุมะหิงพันธ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 73/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2562

76 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 11,000.00          11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  มันขุนทด นายสมศักดิ์  มันขุนทด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 72/2562

จางเหมาพนักงานขับรถยนต (เสนอราคา 11,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2562

77 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาพร วงศโพธิ์ทอง นางสาวลัดดาพร วงศโพธิ์ทอง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 77/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2562

78 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อนกระโทก นางสุภาพร อนกระโทก มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 74/2562

จางเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2562

/ ขอ 79 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

79 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิดา ฟกทิม นางสาวนันทิดา ฟกทิม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 76/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2562

80 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวยมนา  กลิ่นเอบเชย นางสาวยมนา  กลิ่นเอบเชย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 75/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2562

81 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห บจก.ชวสิงห มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 23/2562

จางเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2562

82 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 24/2562

จางเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2562

83 วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 270.00              270.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ  ทองตัน นายจีระพันธ  ทองตัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 250/2562

(เสนอราคา 270 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2562

84 คาวัสดุสํานักงาน 630.00              630.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 248/2562

หนังสือพิมพรายวัน อบต. (เสนอราคา 630.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2562

85 คาวัสดุสํานักงาน 3,900.00            3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 249/2562

หนังสือพิมพรายวัน หมูบาน (เสนอราคา 3,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2562

86 วัสดุอาหารเสริม (นม) เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมบานบึง จํากัด สหกรณโคนมบานบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

 -ประจําเดือนสิงหาคม 2562 114,413.04        114,413.04 (เสนอราคา 114,413.04 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 209/2562

ลงวันที่  30 กรกฎาคม 2562

 -ประจําเดือนกันยายน 2562 114,413.04        114,413.04 (เสนอราคา 114,413.04 บาท) ใบสั่งซื้อเลขที่ 247/2562

228,826.08        228,826.08 ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2562
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