
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

1 จา้งเหมายานพาหนะโครงการศกึษาดงูาน อปพร. 39,000                จา้ง/เฉพาะเจาะจง นางสาวอไุร    มาตรภธูร นางสาวอไุร    มาตรภธูร เป็นผูมี้คณุสมบตัิถกูตอ้งตาม

ผูเ้สนอราคา    39,000.- ผูเ้สนอราคา    39,000.- เง่ือนไขมีคณุภาพและคณุสมบตัิ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวง

2 จา้งเหมายานพาหนะโครงการศกึษาดงูานอปพร. 39,000                จา้ง/เฉพาะเจาะจง นายพนัชยั   พนัมะวงศ์ นายพนัชยั   พนัมะวงศ์ "

ผูเ้สนอราคา    39,000.- ผูเ้สนอราคา    39,000.-

3 ซือ้เครือ่งรบั-สง่วทิยพุรอ้มอปุกรณค์รบชดุ 27,000                ซือ้/เฉพาะเจาะจง รา้นถงุเงินบรกิาร รา้นถงุเงินบรกิาร "

ผูเ้สนอราคา   27,000.- ผูเ้สนอราคา   27,000.-

4 ซือ้ชดุดบัเพลิง จ  านวน  4  ชดุๆละ 7,500  บาท 30,000                ซือ้/เฉพาะเจาะจง รา้นถงุเงินบรกิาร รา้นถงุเงินบรกิาร "

ผูเ้สนอราคา   30,000.- ผูเ้สนอราคา   30,000.-

5 คา่จา้งเหมา อปพร. ประจ าศนูยก์ูชี้พ กูภ้ยั 6,000                  จา้ง/เฉพาะเจาะจง นายกลม    ท  านา นายกลม    ท  านา "

อบต.หนองแวง  ประจ าเดือน  ก.พ. 63 ผูเ้สนอราคา    6,000.- ผูเ้สนอราคา    6,000.-

6 คา่จา้งเหมา อปพร. ประจ าศนูยก์ูชี้พ กูภ้ยั 6,000                  จา้ง/เฉพาะเจาะจง นายประยรู   พนัทะการ นายประยรู   พนัทะการ "

อบต.หนองแวง  ประจ าเดือน  ก.พ. 63 ผูเ้สนอราคา    6,000.- ผูเ้สนอราคา    6,000.-

7 คา่วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่นประจ าเดือน ก.พ.63 12,628                ซือ้/เฉพาะเจาะจง หจก.สองเอกเซอรว์สิ 1995 หจก.สองเอกเซอรว์สิ 1996 "

ผูเ้สนอราคา  12,628.- ผูเ้สนอราคา  12,628.-

8 คา่เชา่ปริน้เตอร ์(ส)ี ประจ าเดือน  ก.พ. 63 800                     เชา่/เฉพาะเจาะจง เกรยีงไกรคอมพิวเตอร์ เกรยีงไกรคอมพิวเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   800.- ผูเ้สนอราคา   800.-

9 คา่เชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน  ก.พ. 63 2,500                  เชา่/เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เรอืงทรพัย ์ฯ หจก.รุง่เรอืงทรพัย ์ฯ เป็นผูมี้คณุสมบตัิถกูตอ้งตาม

ผูเ้สนอราคา   2,500.- ผูเ้สนอราคา   2,500.- เง่ือนไขมีคณุภาพและคณุสมบตัิ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวง

10 ซือ้วสัดอุอกส ารวจภาคสนาม โครงการแผนที่ภาษี 8,135                  ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

                                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง

                                                                                                                          ประจ าปีงบประมาณ  2563

                                                                                                                  ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.  2563

ที่ งานจดัซือ้จดัจา้ง วธีิซือ้/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ดร้บัเลือกและราคา หมายเหตทุี่คดัเลือกโดยสงัเขป



ผูเ้สนอราคา   8,135.- ผูเ้สนอราคา   8,135.-

11 ซือ้วสัดวุทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 100,000              ซือ้/เฉพาะเจาะจง รา้นยกัษเ์ล็ก รา้นยกัษเ์ล็ก "

ผูเ้สนอราคา   100,000.- ผูเ้สนอราคา   100,000.-

12 ซือ้วสัดสุ  านกังาน 5,977                  ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   5,977.- ผูเ้สนอราคา   5,977.-

13 ซือ้วสัดสุ  านกังาน 8,806                  ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา  8,806.- ผูเ้สนอราคา  8,806.-

14 ซือ้วสัดสุ  านกังาน 8,590                  ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   8,590.- ผูเ้สนอราคา   8,590.-

15 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 5,400                  ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   5,400.- ผูเ้สนอราคา   5,400.-

16 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 13,100                ซือ้/เฉพาะเจาะจง พีอิเล็คทรคิ พีอิเล็คทรคิ "

ผูเ้สนอราคา  13,100.- ผูเ้สนอราคา  13,100.-

17 ซือ้วสัดกุ่อสรา้ง ซือ้/เฉพาะเจาะจง พีอิเล็คทรคิ พีอิเล็คทรคิ เป็นผูมี้คณุสมบตัิถกูตอ้งตาม

ผูเ้สนอราคา   4,150.- ผูเ้สนอราคา   4,150.- เง่ือนไขมีคณุภาพและคณุสมบตัิ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวง

18 ซือ้เครือ่งสบูน า้ (ป้ัมแช)่ 10,000                ซือ้/เฉพาะเจาะจง รา้นยกัษเ์ล็ก รา้นยกัษเ์ล็ก "

ผูเ้สนอราคา  10,000.- ผูเ้สนอราคา  10,000.-

19 ซือ้วสัดใุนการจดัท าหนา้กากอนามยั 30,933                ซือ้/เฉพาะเจาะจง ศิรมิาคา้ผา้ ศิรมิาคา้ผา้ "

ผูเ้สนอราคา  30,933.- ผูเ้สนอราคา  30,933.-

20 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 36,700                ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   36,700.- ผูเ้สนอราคา   36,700.-

21 จา้งเหมาซอ่มแซมบ ารุงรกัษารถยนตส์ว่นกลาง 13,178.12           จา้ง/เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้รอ้ยเอ็ด จ  ากดั บ.โตโยตา้รอ้ยเอ็ด จ  ากดั "

ผูเ้สนอราคา   13,178.12.- ผูเ้สนอราคา   13,178.12.-

22 จา้งเหมาซอ่มแซมบ ารุงรกัษารถยนตส์ว่นกลาง 12,970.01           จา้ง/เฉพาะเจาะจง บ.โควยู้่ฮะมอเตอร ์จ  ากดั บ.โควยู้่ฮะมอเตอร ์จ  ากดั "

รถบรรทกุน า้เอนกประสงค์ ผูเ้สนอราคา   12,970.01.- ผูเ้สนอราคา   12,970.01.-

23 จา้งเหมาซอ่มแซมบ ารุงรกัษาคอมพิวเตอร์ 600                     จา้ง/เฉพาะเจาะจง เจ.เจ.คอมพิวเตอร์ เจ.เจ.คอมพิวเตอร์ "



ผูเ้สนอราคา   600.- ผูเ้สนอราคา   600.-

24 จา้งเหมาจดัพิมพป์้ายไวนิลแสดงผลงานทาง 1,200                  จา้ง/เฉพาะเจาะจง เมืองสรวงพริน้ติง้ เมืองสรวงพริน้ติง้ "

วชิาการ ผูเ้สนอราคา   1,200.- ผูเ้สนอราคา   1,200.-

ลงช่ือ.....................................................................

(นางสาวสิตา  เทพรนิทร)์

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานพสัดปุฏิบตัิงาน

ลงช่ือ..................................................................... ลงช่ือ..ส.ต.ต..........................................................

(นายสขุสนัต ์   บวัลอย) (ปรชีา  ปามา)

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั ต  าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล


