
ล ำดับที่
งำนที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รำยวัน ประจ ำเดือน 600.00               600.00           ตกลงรำคำ นำงวิมลลักษณ์ ถนอมพุทธ นำงวิมลลักษณ์ ถนอมพุทธ เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ # 1/2564

ตุลำคม 2563 เสนอรำคำ 600.00 เสนอรำคำ 600.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รำยวัน ประจ ำเดือน 570.00 570.00 ตกลงรำคำ นำงวิมลลักษณ์ ถนอมพุทธ นำงวิมลลักษณ์ ถนอมพุทธ เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ # 2/2564

พฤศจิกำยน 2563 เสนอรำคำ 570.00 เสนอรำคำ 570.00 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนประจ ำท้ำยรถขยะ 108,000.00         108,000.00     ตกลงรำคำ นำงโสภำ  ชื่นใจชน หจก.กลุ่มผู้เล้ียงโคนม เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 1/2564

จ ำนวน 1 อัตรำ เสนอรำคำ108,000.00 เสนอรำคำ108,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

4 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน1 อัตรำ 108,000.00         108,000.00     ตกลงรำคำ นำงสำวศันสนีย์ แซ่หุ่น นำงสำวศันสนีย์ แซ่หุ่น เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 2/2564

กองคลัง เสนอรำคำ 108,000.00 เสนอรำคำ 108,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

5 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน1 อัตรำ 108,000.00         108,000.00     ตกลงรำคำ นำงสำวศศินำ ม่วงศิริ นำงสำวศศินำ ม่วงศิริ เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 3/2564

กองคลัง เสนอรำคำ 108,000.00 เสนอรำคำ 108,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

6 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน1 อัตรำ 108,000.00         108,000.00     ตกลงรำคำ นำงสำวศิริวรรณ จันมะณี นำงสำวศิริวรรณ จันมะณี เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 4/2564

กองสำธำรณสุข เสนอรำคำ 108,000.00 เสนอรำคำ 108,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสะเดำ  อ ำเภอสำมชุก  จังหวดัสุพรรณบรีุ
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หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน1 อัตรำ 108,000.00         108,000.00     ตกลงรำคำ นำยชัยพัฒน์ นวลเนตร นำยชัยพัฒน์ นวลเนตร เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 5/2564

กองสำธำรณสุข เสนอรำคำ 108,000.00 เสนอรำคำ 108,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

8 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน1 อัตรำ 108,000.00         108,000.00     ตกลงรำคำ นำยรัฐพร สุดหล้ำ นำยรัฐพร สุดหล้ำ เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 6/2564

กองสำธำรณสุข เสนอรำคำ 108,000.00 เสนอรำคำ 108,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

9 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน1 อัตรำ 108,000.00         108,000.00     ตกลงรำคำ นำงสำววำสินี แก้วเรือง นำงสำววำสินี แก้วเรือง เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 7/2564

กิจกำรประปำ เสนอรำคำ 108,000.00 เสนอรำคำ 108,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

10 จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 300,000.00         300,000.00     ตกลงรำคำ หจก. เจษฎำ วรรณกิจ รุ่งเรือง หจก. เจษฎำ วรรณกิจ รุ่งเรือง เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 8/2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เสนอรำคำ 300,000.00 เสนอรำคำ 300,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ HONDA 2,520.00             2,520.00         ตกลงรำคำ นำยเสกสรร พลำยระหำญ นำยเสกสรร พลำยระหำญ เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 9/2564

ขงร 522 จ ำนวน 10 รำยกำร เสนอรำคำ 2,520.00 เสนอรำคำ 2,520.00 ลงวันที่ 12 ต.ค.  2563

12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 800.00               800.00           ตกลงรำคำ ร้ำน ดี ซี คอมพิวเตอร์ ร้ำน ดี ซี คอมพิวเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง # 10/2564

416-51-0017 และ 416-56-0034 เสนอรำคำ 800.00 เสนอรำคำ 800.00 ลงวันที่ 30 ต.ค.  2563

จ ำนวน 2 เคร่ือง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสะเดำ  อ ำเภอสำมชุก  จังหวดัสุพรรณบรีุ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2563
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13 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับ 100,000.00         100,000.00     ตกลงรำคำ ร้ำนทรัพย์ประทุมเคมีเกษตร ร้ำนทรัพย์ประทุมเคมีเกษตร เสนอรำคำรำยเดียว ส ญญำซ็อ # 1/2564

ใช้กับรถยนต์ส่วนกลำงฯของส ำนักปลัด เสนอรำคำ 100,000.00 เสนอรำคำ 100,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

14 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับ 100,000.00         100,000.00     ตกลงรำคำ ร้ำนทรัพย์ประทุมเคมีเกษตร ร้ำนทรัพย์ประทุมเคมีเกษตร เสนอรำคำรำยเดียว ส ญญำซ็อ # 2/2564

ใช้กับรถยนต์ส่วนกลำงฯของกองช่ำง เสนอรำคำ 100,000.00 เสนอรำคำ 100,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

15 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับ 100,000.00         100,000.00     ตกลงรำคำ ร้ำนทรัพย์ประทุมเคมีเกษตร ร้ำนทรัพย์ประทุมเคมีเกษตร เสนอรำคำรำยเดียว ส ญญำซ็อ # 3/2564

ใช้กับรถยนต์ส่วนกลำงฯของกองสำธำรณสุขฯ เสนอรำคำ 100,000.00 เสนอรำคำ 100,000.00 ลงวันที่ 1 ต.ค.  2563

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสะเดำ  อ ำเภอสำมชุก  จังหวดัสุพรรณบรีุ


