
แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง

รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาท าอาหารกลางวันโครงการฝึกอาชพี 10,000.00          10,000.00      ตกลงจา้ง นางสีนวน พนัธ์ใจธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  26/2561

10,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 12 สิงหาคม  2561

2 ค่าปา้ยไวนลิงานวันแมแ่หง่ชาติ 5,616.00           5,616.00        ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  146/2561

5,616.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 สิงหาคม  2561

3 จดัซ้ือวัสดุตามโครงการวันแมแ่หง่ชาติ 17,075.00          17,075.00      ตกลงซ้ือ นางทพิย ์ชาวบา้นสิงห์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  178/2561

11,736.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 สิงหาคม  2561

4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,050.00           1,050.00        ตกลงซ้ือ บริษทั เจทโีอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  179/2561

1,050.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 สิงหาคม  2561

5 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,500.00           1,500.00        ตกลงซ้ือ ร้านชลิตรา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  180/2561

1,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 สิงหาคม  2561

6 ค่าจา้งเหมาไฟประดับตกแต่งสถานที่ 15,000.00          15,000.00      ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  146/2561

15,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 สิงหาคม  2561

7 ค่าจา้งเหมาผูกผ้าตกแต่งร้ัวส านกังาน 3,000.00           3,000.00        ตกลงจา้ง นายดนยั หิ้งเพช็ร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  147/2561

3,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 สิงหาคม  2561

8 จา้งเหมาท าปา้ยไวนลิโครงการคุณธรรมและจริยธรรม 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  148/2561

ตามหลักธรรมาภบิาล 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 สิงหาคม  2561

9 ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารขอ้บญัญติั 4,800.00           4,800.00        ตกลงจา้ง ร้านกาญจนเ์คร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  149/2561

4,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 สิงหาคม  2561

10 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 19,780.00          19,780.00      ตกลงซ้ือ ร้านชลิตรา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  53/2561

19,780.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 สิงหาคม  2561

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2561

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงตำเถร

ณ วันที ่ 1 กันยำยน  2561



11 ซ่อมครุภณัฑ์ (TV) 700.00              700.00          ตกลงจา้ง นายชนนิทร์  คชนิทร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 150/2561

700.00 ในการตงลงราคา ลว. 9 สิงหาคม 2561

12 จดัซ้ือน้ าด่ืมตามโครงการกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 600.00              600.00          ตกลงซ้ือ นายดนยั  หิ้วเพช็ร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  181/2561

และศุนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 600.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 สิงหาคม 2561

13 จดัซ้ือวัสดุตามโครงการกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 2,120.00           2,120.00        ตกลงซ้ือ ร้านกาญจนเ์คร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  182/2561

และศุนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,120.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 สิงหาคม 2561

14 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 595.00              595.00          ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  174/2561 183/2561

595.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 สิงหาคม 2561

15 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,500.00           2,500.00        ตกลงจา้ง บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  151/2561

2,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 สิงหาคม 2561

16 ค่าจา้งท าปา้ยไวนลิโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  152/2561

ของนกัเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 สิงหาคม 2561

17 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านกังาน (กองศึกษาฯ) 19,720.00          19,720.00      ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  54/2561

 19,720.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 สิงหาคม 2561

18 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกัปลัด) 17,315.00          17,315.00      ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  55/2561

 17,315.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 สิงหาคม 2561

19 ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัซ (ส านกัปลัด) 19,082.00          19,082.00      ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  56/2561

 33,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 สิงหาคม 2561

20 ค่าจา้งเหมารถบสัปรับอากาศโครงการพฒันากระบวน 12,000.00          12,000.00      ตกลงจา้ง หจก.คุณสมพงษ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  27/2561

การเรียนรู้ของนกัเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 12,000.00 ในการตงลงราคา ลว.14 สิงหาคม 2561

21 ค่าจา้งเหมาท าอาหารโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 7,950.00           7,950.00        ตกลงจา้ง นายดนยั  หิ้วเพช็ร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  28/2561

ของนกัเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 7,950.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 สิงหาคม 2561

22 ค่าจดัซ้ือน้ ามนัรายเดือนสิงหาคม 2561 (รอบ 2) 2,950.00           2,950.00        ตกลงซ้ือ หจก.ธ.ศิริปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  57/2561

 2,950.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 สิงหาคม 2561

23 ค่าจดัซ้ือน้ ามนัรายเดือนสิงหาคม 2561 (รอบ 2) 3,219.00           3,219.00        ตกลงซ้ือ หจก.ธ.ศิริปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  58/2561

3,219.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 สิงหาคม 2561

24 ค่าจดัซ้ือน้ ามนัรายเดือนสิงหาคม 2561 (รอบ 2) 3,900.00           3,900.00        ตกลงซ้ือ หจก.ธ.ศิริปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  59/2561

3,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 สิงหาคม 2561



25 ค่าจดัซ้ือน้ ามนัรายเดือนสิงหาคม 2561 (รอบ 2) 6,486.00           6,486.00        ตกลงซ้ือ หจก.ธ.ศิริปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  60/2561

6,486.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 สิงหาคม 2561

26 ค่าจา้งเหมาอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืมประชมุสภา 1,250.00           1,250.00        ตกลงจา้ง นางนภพรรณ  นว่มทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  153/2561

1,250.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 สิงหาคม 2561

27 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 78,295.00          78,295.00      ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  61/2561

78,295.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 สิงหาคม 2561

28 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน (กองสวัสดิการ) 9,100.00           9,100.00        ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 62/2561

9,100.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 สิงหาคม 2561

29 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน (ศูนยผู้์พกิาร) 5,874.00           5,874.00        ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  63/2561

5,874.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 สิงหาคม 2561

30 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน (สาธารณสุข) 5,874.00           5,874.00        ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  64/2561

5,874.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 สิงหาคม  2561

31 ซ้ือวัสดุโครงการอบรม อปพร. 1,780.00           1,780.00        ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  184/2561

1,780.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 สิงหาคม 2561

32 ซ้ือกา๊สหงุต้มโครงการอบรม อปพร. 2,050.00           2,050.00        ตกลงซ้ือ นายจรีศักด์ิ จนัทร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  185/2561

2,050.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 สิงหาคม 2561

33 ค่าจา้งเหมาท าปา้ยไวนวิส์กจิกรรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  154/2561

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 สิงหาคม 2561

34 ค่าจา้งเหมาท าปา้ยไวนวิส์โครงการอบรมทบทวน อปพร. 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  155/2561

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 สิงหาคม 2561

35 ค่าซ้ือน้ ายาเคมดัีบเพลิงโครงการอบรมทบทวน อปพร. 12,750.00          12,750.00      ตกลงซ้ือ ร้านยศวัฒนเคมคีอล เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  65/2561

12,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 สิงหาคม 2561

36 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกจิกรรมชมุชนผู้สูงอายุ 10,000.00          10,000.00      ตกลงจา้ง นายดนยั  หิ้วเพช็ร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  29/2561

10,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 สิงหาคม 2561

37 ค่าจดัซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ 3,900.00           3,900.00        ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  186/2561

3,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม 2561

38 ค่าจดัซ้ือน้ ามนัเบนซินและดีเซลโครงการอบรม อปพร. 1,333.00           1,333.00        ตกลงซ้ือ หจก.ธ.ศิริปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  187/2561

1,333.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม 2561

39 ค่าจดัซ้ือน้ าแขง็และน้ าด่ืมโครงการอบรม อปพร. 1,900.00           1,900.00        ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ  นว่มทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  188/2561

1,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม 2561



40 ค่าซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย อปพร. 50,000.00          50,000.00      ตกลงซ้ือ ร้านรุ่งเรืองพาณิชน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  66/2561

50,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม 2561

41 ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบา้นครัว (กองศึกษา) 595.00              595.00          ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  67/2561

595.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม 2561

42 ค่าจา้งรถโดยสารไมป่ระจ าโครงการอบรมใหค้วามรู้ 20,000.00          20,000.00      ตกลงจา้ง หจก.คุณสมพงษ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  30/2561

ด้านเกษตร 20,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20สิงหาคม 2561

43 ค่าจา้งรถปรับอากาศโครงการส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ 22,000.00          22,000.00      ตกลงจา้ง หจก.คุณสมพงษ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 31/2561

22,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม 2561

44 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน 6,000.00           6,000.00        ตกลงจา้ง นางนภพรรณ  นว่มทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 32/2561

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 6,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20  สิงหาคม 2561

45 ค่าจา้งเหมาท าปา้ยไวนวิส์รณรงค์สวมหมวกนริภยั 255.00              255.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  156/2561

255.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม  2561

46 ค่าจา้งเหมาท าปา้ยไวนวิส์โครงการใหค้วามรู้ด้านเกษตร 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 157/2561

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม 2561

47 ค่าซ้ือวัสดุโครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านเกษตร 1,600.00           1,600.00        ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  189/2561

1,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม 2561

48 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองปรับอากาศ 2,700.00           2,700.00        ตกลงจา้ง นายประสิทธิ์ จนัทร์เจริญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  158/2561

2,700.00 ในการตงลงราคา ลว.21 สิงหาคม 2561

49 ค่าจา้งเหมาท าปา้ยไวนวิส์โครงการอบรมการปอ้งกนั 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  159/2561

และปราบปรามการทจุริต 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม 2561

50 ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารโครงการอบรมการปอ้งกนัและ 4,760.00           4,760.00        ตกลงจา้ง นางสาวสุพรรษา สุวรรณศรี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  160/2561

ปราบรามการทจุริต 4,760.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม 2561

51 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง 53,000.00          53,000.00      ตกลงซ้ือ บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  68/2561

53,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม 2561

52 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองสวัสด์ิการ) 31,600.00          31,600.00      ตกลงซ้ือ บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  69/2561

31,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม 2561

53 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองชา่ง) 8,850.00           8,850.00        ตกลงซ้ือ บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 70/2561

8,850.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม 2561

54 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองศึกษาฯ) 23,730.00          23,730.00      ตกลงซ้ือ บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  71/2561

23,730.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม 2561



55 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านกังาน (กองชา่ง) 24,640.00          24,640.00      ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  72/2561

24,640.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม 2561

56 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านกังาน (กองเกษตร) 5,520.00           5,520.00        ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  73/2561

5,520.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 สิงหาคม 2561

57 ค่าจดัซ้ือวัสดุอบรมการปอ้งกนัและปราบปรามและการ 5,355.00           5,355.00        ตกลงซ้ือ ร้านกาญจนเ์คร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  74/2561

ทจุริต 5,355.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม 2561

58 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง 6,000.00           6,000.00        ตกลงจา้ง นางนภพรรณ  นว่มทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 75/2561

โครงการอบรมปอ้งกนัและปราบปรามและการทจุริต 6,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม 2561

59 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันเชา้ แบะอาหารว่าง 7,500.00           7,500.00        ตกลงจา้ง นางนภพรรณ  นว่มทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 33/2561

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกษตร 7,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 21  สิงหาคม 2561

60 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารโครงการเสริมสร้างการปอ้ง 11,900.00          11,900.00      ตกลงจา้ง นายดนยั  หิ้งเพข็ร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  34/2561

กนัปราบปรามการทจุริต 11,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 สิงหาคม  2561

61 ค่าจดัซ้ือแบบพมิพ์ 8,990.00           8,990.00        ตกลงซ้ือ โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 76/2561

8,990.00 ในการตงลงราคา ลว. 22  สิงหาคม 2561

62 ค่าจดัซ้ือยางมะดอย 245,000.00        245,000.00    ตกลงซ้ือ ร้านวิวมกิซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  190/2561

245,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 23  สิงหาคม 2561

63 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมโครงการใหค้งามรู้เกษตร 1,000.00           1,000.00        ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ  นว่มทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  191/2561

1,000.00 ในการตงลงราคา ลว.22 สิงหาคม 2561

64 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 16,100.00          16,100.00      ตกลงซ้ือ บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  192/2561

16,100.00 ในการตงลงราคา ลว. 23 สิงหาคม 2561

65 ค่าจา้งเติมน้ ายาเคมแีหง้ 7,650.00           7,650.00        ตกลงจา้ง ร้านกชพรเคมภีณัฑ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  193/2561

7,650.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 สิงหาคม 2561

66 ค่าซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (ส านกัปลัด) 7,000.00           7,000.00        ตกลงซ้ือ ร้านอจัฉรา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  194/2561

7,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 สิงหาคม 2561

67 ค่าซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2,600.00           2,600.00        ตกลงซ้ือ บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 195/2561

2,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 สิงหาคม 2561

68 ค่าซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ส านกัปลัด) 11,050.00          11,050.00      ตกลงซ้ือ บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 196/2561

11,050.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 สิงหาคม 2561

69 ค่าจา้งเหมาซ่อมประตูส านกังาน อบต. 2,000.00           2,000.00        ตกลงจา้ง นายชศัูกด์ิ  มณีวงศ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  161/2561

2,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 สิงหาคม 2561



70 ค่าจา้งประกอบอาหารว่างประชมุสภา 1,250.00           1,250.00        ตกลงจา้ง นางนภพรรณ  นว่มทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  162/2561

1,250.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 สิงหาคม 2561

71 ค่าจา้งเหมาเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง 1,610.35           1,610.35        ตกลงจา้ง บริษทั สยามนสัิน จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  164/2561

1,610.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 สิงหาคม 2561

72 ค่าซ่อมรถน้ าเอนกประสงค์ 3,500.00           3,500.00        ตกลงจา้ง ร้านณัฐชยัการดับเพลิง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  165/2561

3,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 สิงหาคม 2561

73 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารว่างโครงการปอ้งกนัอบุติัเหตุ 15,000.00          15,000.00      ตกลงจา้ง นางนภพรรณ  นว่มทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 166/2561

15,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 สิงหาคม 2561

74 ค่าจา้งเหมาติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการปอ้งกนั 2,000.00           2,000.00        ตกลงจา้ง นายทศพร หทยัปติิสุข เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 167/2561

อบุติัเหตุ 2,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 30  สิงหาคม 2561

75 ค่าจา้งเหมาท าปา้ยโครงการรณรงค์ปอ้งกนัอบุติัเหตุ 2,403.00           2,403.00        ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัท ์องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  168/2561

2,403.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 สิงหาคม  2561

76 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (สวัสด์ิการ) 500.00              500.00          ตกลงซ้ือ บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 197/2561

500.00 ในการตงลงราคา ลว. 30  สิงหาคม 2561

77 ค่าจดัซ้ืออปุกรณ์โครงการรณรงค์ปอ้งกนัอบุติัเหตุ 5,600.00           5,600.00        ตกลงซ้ือ นายชศัูกด์ิ  มณีวงศ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  198/2561

5,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 30   สิงหาคม 2561

78 ค่าจดัซ้ือวัสดุโครงการรณรงค์ปอ้งกนัอบุติัเหตุ 2,550.00           2,550.00        ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา  สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  199/2561

2,550.00 ในการตงลงราคา ลว. 30  สิงหาคม 2561

79 ค่าจดัซ้ัอน้ ามนัประจ าเดือนกนัยายน (รอย 1) 7,120.00           7,210.00        ตกลงซ้ือ หจก.ธ.ศิริปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  200/2561

(ศึกษาฯ) 7,210.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 สิงหาคม 2561

80 ค่าจดัซ้ัอน้ ามนัประจ าเดือนกนัยายน (รอย 1) 12,712.00          12,712.00      ตกลงจา้ง หจก.ธ.ศิริปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  201/2561

(สาธารณสุข) 12,712.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 สิงหาคม 2561

81 ค่าจดัซ้ัอน้ ามนัประจ าเดือนกนัยายน (รอย 1) 1,786.00           1,786.00        ตกลงซ้ือ หจก.ธ.ศิริปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  202/2561

(กองชา่ง) 1,786.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 สิงหาคม 2561

82 ค่าจดัซ้ัอน้ ามนัประจ าเดือนกนัยายน (รอย 1) 7,054.00           7,054.00        ตกลงซ้ือ หจก.ธ.ศิริปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 203/2561

(ส านกัปลัด) 7,054.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 สิงหาคม 2561

83 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาล 120,000.00        120,000.00    ตกลงซ้ือ บริษทั ชศัูกด์ิรุ่งเรือง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 205/2561

120,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 สิงหาคม 2561

84 ค่าจา้งเหมาท าตรายาง (ส านกัปลัด) 2,420.00           2,420.00        ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัท ์องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  169/2561

2,420.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 สิงหาคม 2561




