
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

1 คา่วสัดสุ  านกังาน 2,200                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เป็นผูมี้คณุสมบตัิถกูตอ้งตาม

ผูเ้สนอราคา  2,200.- ผูเ้สนอราคา  2,200.- เง่ือนไขมีคณุภาพและคณุสมบตัิ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวง

2 คา่วสัดสุ  านกังาน 3,146                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   3,146.- ผูเ้สนอราคา   3,146.-

3 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 5,400                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

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

4 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,900                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา  3,900.- ผูเ้สนอราคา  3,900.-

5 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,600                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   3,600.- ผูเ้สนอราคา   3,600.-

6 คา่วสัดไุฟฟา้และวิทยุ 17,645               ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   17,645.- ผูเ้สนอราคา   17,645.-

7 วสัดกุ่อสรา้ง 1,790                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง พีอิเล็คทรคิ พีอิเล็คทรคิ "

ผูเ้สนอราคา   1,790.- ผูเ้สนอราคา   1,790.-

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

(นางสาวสิตา  เทพรนิทร)์

ต าแหนง่  เจา้พนกังานพสัดปุฏบิตัิงาน

รกัษาราชการแทน ผูอ้  านวยการกองคลงั

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

(ปรชีา  ปามา) (ปรชีา  ปามา)

ต าแหนง่  ผูอ้  านวยการกองคลงั ต  าแหนง่  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

                                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง

                                                                                                                          ประจ าปีงบประมาณ  2562

                                                                                                                  ในรอบเดือน กันยายน  พ .ศ.  2562

ที่ งานจดัซือ้จดัจา้ง วิธีซือ้/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ดร้บัเลือกและราคา หมายเหตทุี่คดัเลือกโดยสงัเขป



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

8 คา่วสัดกุ่อสรา้ง 14,990               ซือ้/เฉพาะเจาะจง รา้นอดุมทรพัย์ รา้นอดุมทรพัย์ เป็นผูมี้คณุสมบตัิถกูตอ้งตาม

ผูเ้สนอราคา  14,990.- ผูเ้สนอราคา  14,990.- เง่ือนไขมีคณุภาพและคณุสมบตัิ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวง

9 คา่อาหารวา่ง-เครือ่งดื่มประชมุแผนฯ 1,350                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง นางปิยดา  ต  าหารพล นางปิยดา  ต  าหารพล "

ผูเ้สนอราคา  1,350.- ผูเ้สนอราคา  1,350.-

10 คา่อาหารวา่ง-เครือ่งดื่ม 4,050                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง นางปิยดา  ต  าหารพล นางปิยดา  ต  าหารพล "

ผูเ้สนอราคา  4,050.- ผูเ้สนอราคา  4,050.-

11 คา่จดัท าใบประกาศโครงการสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม 3,325                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง รา้นยกัษเ์ล็ก รา้นยกัษเ์ล็ก "

. ของชมุชนฯ ผูเ้สนอราคา   3,325.- ผูเ้สนอราคา   3,325.-

12 คา่จดัสถานที่โครงการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของ 4,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง รา้นยกัษเ์ล็ก รา้นยกัษเ์ล็ก "

ชมุชนฯ ผูเ้สนอราคา  4,000.- ผูเ้สนอราคา  4,000.-

13 คา่เช่าเครือ่งพิมพ(์ส)ี ก.ย. 62 800                    จา้ง/เฉพาะเจาะจง เกรยีงไกรคอมพิวเตอร์ เกรยีงไกรคอมพิวเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา  800.- ผูเ้สนอราคา  800.-

14 จา้งเหมาตดัตน้ไมส้ิ่งกีดขวางเสน้ทางจราจร 1,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นางสพุรรณ   นามหาชยั นางสพุรรณ   นามหาชยั "

ในวนัที่ 30  สิงหาคม  2562 ผูเ้สนอราคา   1,000.- ผูเ้สนอราคา   1,000.-

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

(นางสาวสิตา  เทพรนิทร)์

ต าแหนง่  เจา้พนกังานพสัดปุฏบิตัิงาน

รกัษาราชการแทน ผูอ้  านวยการกองคลงั

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

(ปรชีา  ปามา) (ปรชีา  ปามา)

ต าแหนง่  ผูอ้  านวยการกองคลงั ต  าแหนง่  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

                                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง

                                                                                                                          ประจ าปีงบประมาณ  2562

                                                                                                                  ในรอบเดือน กันยายน  พ .ศ.  2562

ที่ งานจดัซือ้จดัจา้ง วิธีซือ้/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ดร้บัเลือกและราคา หมายเหตทุี่คดัเลือกโดยสงัเขป



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

15 คา่ปา้ยไวนิลโครงการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของชมุชน 1,875                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง รา้นไมยอิ์งคเ์จ็ท รา้นไมยอิ์งคเ์จ็ท เป็นผูมี้คณุสมบตัิถกูตอ้งตาม

ผูเ้สนอราคา    1,875.- ผูเ้สนอราคา    1,875.- เง่ือนไขมีคณุภาพและคณุสมบตัิ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวง

16 จา้งเหมาเครือ่งเสียงโครงการสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม 2,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นายอมัพร   เทยีมวงค์ นายอมัพร   เทยีมวงค์ "

ของชมุชนฯ ผูเ้สนอราคา    2,000.- ผูเ้สนอราคา    2,000.-

17 คา่วสัดสุ  านกังาน 2,345                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   2,345.- ผูเ้สนอราคา   2,345.-

18 คา่เครือ่งถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกันยายน  2562 2,500                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เรอืงทรพัยฯ์ หจก.รุง่เรอืงทรพัยฯ์ "

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

19 คา่เช่าเต๊นท ์โครงการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของ 6,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นายธงชยั    อลุหสัสา นายธงชยั    อลุหสัสา "

ชมุชนฯ ผูเ้สนอราคา   6,000.- ผูเ้สนอราคา   6,000.-

20 จา้งเหมาจดับธูจ านวน  10 บธู โครงการสง่เสรมิการ 12,000               จา้ง/เฉพาะเจาะจง รา้นยกัษเ์ล็ก รา้นยกัษเ์ล็ก "

มีสว่นรว่มของชมุชน ผูเ้สนอราคา  12,000.- ผูเ้สนอราคา  12,000.-

21 คา่วสัดสุ  านกังาน 2,295                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา  2,295.- ผูเ้สนอราคา  2,295.-

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

(นางสาวสิตา  เทพรนิทร)์

ต าแหนง่  เจา้พนกังานพสัดปุฏบิตัิงาน

รกัษาราชการแทน ผูอ้  านวยการกองคลงั

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

(ปรชีา  ปามา) (ปรชีา  ปามา)

ต าแหนง่  ผูอ้  านวยการกองคลงั ต  าแหนง่  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

                                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง

                                                                                                                          ประจ าปีงบประมาณ  2562

                                                                                                                  ในรอบเดือน กันยายน  พ .ศ.  2562

ที่ งานจดัซือ้จดัจา้ง วิธีซือ้/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ดร้บัเลือกและราคา หมายเหตทุี่คดัเลือกโดยสงัเขป



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

22 คา่วสัดสุ  านกังาน 2,194                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เป็นผูมี้คณุสมบตัิถกูตอ้งตาม

ผูเ้สนอราคา    2,194.- ผูเ้สนอราคา    2,194.- เง่ือนไขมีคณุภาพและคณุสมบตัิ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวง

23 คา่วสัดสุ  านกังาน 2,386                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา    2,386.- ผูเ้สนอราคา    2,386.-

24 คา่วสัดสุ  านกังาน 3,242                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   3,242.- ผูเ้สนอราคา   3,242.-

25 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 4,200                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

. ผูเ้สนอราคา   4,200.- ผูเ้สนอราคา   4,200.-

26 คา่วสัดสุ  านกังาน 7,580                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   7,580.- ผูเ้สนอราคา   7,580.-

27 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 7,490                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา    7,490.- ผูเ้สนอราคา    7,490.-

28 คา่วสัดสุ  านกังาน 1,000                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง รา้นเมืองสรวงพริน้ติง้ รา้นเมืองสรวงพริน้ติง้ "

ผูเ้สนอราคา  1,000.- ผูเ้สนอราคา  1,000.-

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

(นางสาวสิตา  เทพรนิทร)์

ต าแหนง่  เจา้พนกังานพสัดปุฏบิตัิงาน

รกัษาราชการแทน ผูอ้  านวยการกองคลงั

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

(ปรชีา  ปามา) (ปรชีา  ปามา)

ต าแหนง่  ผูอ้  านวยการกองคลงั ต  าแหนง่  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

                                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง

                                                                                                                          ประจ าปีงบประมาณ  2562

                                                                                                                  ในรอบเดือน กันยายน  พ .ศ.  2562

ที่ งานจดัซือ้จดัจา้ง วิธีซือ้/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ดร้บัเลือกและราคา หมายเหตทุี่คดัเลือกโดยสงัเขป



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

29 คา่ตอ่เติมหลงัคารถกระบะแบบธรรมดา 22,500               จา้ง/เฉพาะเจาะจง มาวิน 101 พีวีซี มาวิน 101 พีวีซี เป็นผูมี้คณุสมบตัิถกูตอ้งตาม

ผูเ้สนอราคา    22,500.- ผูเ้สนอราคา    22,500.- เง่ือนไขมีคณุภาพและคณุสมบตัิ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวง

30 คา่วสัดวุาตภยั (สงักะส)ี 3,000                 ซือ้/เฉพาะเจาะจง สาการช่าง สาการช่าง "

ผูเ้สนอราคา    3,000.- ผูเ้สนอราคา    3,000.-

31 คา่เครือ่งเสียงโครงการบญุทอดเทยีนรวม ม.5 3,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นายประจกัร   บตุรลนุ นายประจกัร   บตุรลนุ "

ผูเ้สนอราคา   3,000.- ผูเ้สนอราคา   3,000.-

32 จา้งเหมาเวทโีครงการบญุทอดเทนียรวม  ม.5 3,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นายประจกัร   บตุรลนุ นายประจกัร   บตุรลนุ "

ผูเ้สนอราคา   3,000.- ผูเ้สนอราคา   3,000.-

33 คา่อาหารถวายพระสงค ์โครงการบญุทอดเทยีนรวม 5,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นางแซง    ตรวีธุ นางแซง    ตรวีธุ "

บา้นหนองชา้ง ม.5 ผูเ้สนอราคา   5,000.- ผูเ้สนอราคา   5,000.-

34 คา่อาหารวา่ง โครงการบญุทอดเทนียรวม ม.5 4,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นางแซง    ตรวีธุ นางแซง    ตรวีธุ "

ผูเ้สนอราคา    4,000.- ผูเ้สนอราคา    4,000.-

35 คา่ปา้ยโครงการบญุทอดเทยีนรวม ม.5 2,250                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง รา้นเมืองสรวงพริน้ติง้ รา้นเมืองสรวงพริน้ติง้ "

ผูเ้สนอราคา  2,250.- ผูเ้สนอราคา  2,250.-

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

(นางสาวสิตา  เทพรนิทร)์

ต าแหนง่  เจา้พนกังานพสัดปุฏบิตัิงาน

รกัษาราชการแทน ผูอ้  านวยการกองคลงั

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

(ปรชีา  ปามา) (ปรชีา  ปามา)

ต าแหนง่  ผูอ้  านวยการกองคลงั ต  าแหนง่  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

                                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง
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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

36 คา่จดัเตรยีมสถานที่โครงการบญุทอดเทยีนรวม ม.5 3,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นางสาวทนิกรณ ์ โสล  าภา นางสาวทนิกรณ ์ โสล  าภา เป็นผูมี้คณุสมบตัิถกูตอ้งตาม

ผูเ้สนอราคา   3,000.- ผูเ้สนอราคา   3,000.- เง่ือนไขมีคณุภาพและคณุสมบตัิ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวง

37 คา่ท าความสะอาดสถานที่โครงการบญุทอดเทนียรวม 1,000                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นายมวล   ลาดี นายมวล   ลาดี "

บา้นหนองชา้ง ม.5 ผูเ้สนอราคา    1,000.- ผูเ้สนอราคา    1,000.-

38 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 21,150               ซือ้/เฉพาะเจาะจง เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เบสท ์บุ๊ค เซ็นเตอร์ "

ผูเ้สนอราคา   21,150.- ผูเ้สนอราคา   21,150.-

39 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา 2,225                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง เจ.เจ.คอมพิวเทค เจ.เจ.คอมพิวเทค "

ผูเ้สนอราคา   2,225.- ผูเ้สนอราคา   2,225.-

40 คา่วสัดกุ่อสรา้ง 37,700               ซือ้/เฉพาะเจาะจง รา้นยกัษเ์ล็ก รา้นยกัษเ์ล็ก "

ผูเ้สนอราคา     37,700.- ผูเ้สนอราคา     37,700.-

41 คา่รบัรองการประชมุสภา 3,675                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง นางปิยดา    ค  าหารพล นางปิยดา    ค  าหารพล "

ผูเ้สนอราคา   3,675.- ผูเ้สนอราคา   3,675.-

42 คา่ถ่ายเอกสารขอ้บญัญัติ งบประมาณ  2563 5,700                 จา้ง/เฉพาะเจาะจง ชยัวฒันก์ารพิมพ์ ชยัวฒันก์ารพิมพ์ "

ผูเ้สนอราคา  5,700.- ผูเ้สนอราคา  5,700.-

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

(นางสาวสิตา  เทพรนิทร)์

ต าแหนง่  เจา้พนกังานพสัดปุฏบิตัิงาน

รกัษาราชการแทน ผูอ้  านวยการกองคลงั

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

(ปรชีา  ปามา) (ปรชีา  ปามา)
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