
ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จดัซื้อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 31,700.- 31,700.- เฉพาะเจาะจง ร้านวฒันาการยาง ร้านวฒันาการยาง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ยางรถขยะ) ราคา 31,700.-บาท ราคา 31,700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 297/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 3 ก.ย.62

2 จดัซื้อวสัดุการศึกษา จาํนวน78 ชุด 15,600.- 15,600.- เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ดูเคชัน่แนล บ.เอน็ดูเคชัน่แนล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ศพด.) เทคโนโลยี เทคโนโลยี เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 298/2562

ราคา 15,600.-บาท ราคา 15,600.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 4 ก.ย. 62

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 38,755.40 38,755.40 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี.อยธุยา หจก.เจ.พี.อยธุยา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้า คาร์การาจ คาร์การาจ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  299/2562

ราคา 38,755.40 บาท ราคา 38,755.40 บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 4 ก.ย. 62

4 จา้งเหมา(เช่า)รถบสัปรับอากาศ 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง บ.เอน็บีแอลบวัหลวง บ.เอน็บีแอลบวัหลวง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการขอรับสนบัสนุนค่า ทรานสปอร์ต ทรานสปอร์ต เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  300/2562

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ศพด.) ราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 5 ก.ย.62

5 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการขอรับสนบัสนุนค่า ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  301/2562

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ศพด.) งบประมาณ ลงวนัที่ 5 ก.ย.62

6 จดัซื้ออุปกรณ์ 720.- 720.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียน บ.ปรีชาเครื่องเขียน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการขอรับสนบัสนุนค่า ราคา 720.-บาท ราคา 720.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  302/2562

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ศพด.) งบประมาณ ลงวนัที่ 5 ก.ย.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จดัซื้อสารส้มใส จาํนวน 6,000 กก. 119,000.- 119,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยห์ิรัญรุ่งเรืองกิจ ร้านทรัพยห์ิรัญรุ่งเรืองกิจ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

คลอรีนนํ้า 10% จาํนวน 200 ถงั ราคา 119,000.-บาท ราคา 119,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  303/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 5 ก.ย.62

8 จดัซื้อนํ้าดื่ม (แบบถว้ย) จาํนวน 8,250.- 8,250.- เฉพาะเจาะจง นายราเชนร์  หอมระรื่น นายราเชนร์  หอมระรื่น เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

150 ลงั ราคา 8,250.-บาท ราคา 8,250.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  304/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 6 ก.ย.62

9 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรักสุขภาพและอาหารปลอดภยัฯ) ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  305/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ก.ย.62

9 จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ทาํสลดั 3,618.- 3,618.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย ์ทิพยส์มบูรณ์ น.ส.พรทิพย ์ทิพยส์มบูรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรักสุขภาพและอาหารปลอดภยัฯ) ราคา 3,618.-บาท ราคา 3,618.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  306/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ก.ย.62

10 จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม 2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียน บ.ปรีชาเครื่องเขียน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรักสุขภาพและอาหารปลอดภยัฯ) ราคา 2,500.-บาท ราคา 2,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  307/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ก.ย.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

11 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรักนํ้า รักป่าฯ) ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 308/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 13 ก.ย.62

12 จา้งเหมา(เช่า)เตน็ท์ 900.- 900.- เฉพาะเจาะจง นายบุญชอบ  หวานฉํ่า นายบุญชอบ  หวานฉํ่า เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรักนํ้า รักป่าฯ) ราคา 900.-บาท ราคา 900.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 309/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 13 ก.ย.62

13 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 28 10,115.- 10,115.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียน บ.ปรีชาเครื่องเขียน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รายการ จาํกดั จาํกดั เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  310/2562

ราคา 10,115.- บาท ราคา 10,115.- บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ก.ย.62

14 จดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครัว 20,725.- 20,725.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียน บ.ปรีชาเครื่องเขียน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จาํนวน 17 รายการ จาํกดั จาํกดั เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  310/2562

ราคา 20,725 บาท ราคา 20,725 บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ก.ย.62

15 จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 93,994.15 93,994.15 เฉพาะเจาะจง บ.พีพีเอสแมชชีนทูลล์ บ.พีพีเอสแมชชีนทูลล์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จาํกดั จาํกดั เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  311/2562

ราคา 93,994.15บาท ราคา 93,994.15บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ก.ย. 62

16 จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 7,520.- 7,520.- เฉพาะเจาะจง ร้านเปี่ยมศกัดิ์ ฮาร์ดแวร์ ร้านเปี่ยมศกัดิ์ ฮาร์ดแวร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ราคา 7,520.-บาท ราคา 7,520.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  313/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ก.ย. 62

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

17 ซ่อมแซมบาํรุงครุภณัฑเ์ครื่อง 4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง นายเอกฤกษ ์ พากอง นายเอกฤกษ ์ พากอง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ปรับอากาศ ราคา 4,000.- บาท ราคา 4,000.- บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  314/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ก.ย. 62

18 จดัซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 11,000.- 11,000.- เฉพาะเจาะจง บ.ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ บ.ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

2 บาน จาํนวน 2 หลงั ราคา 11,000.-บาท ราคา 11,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  315/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ก.ย. 62

19 จดัซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 9,630.- 9,630.- เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีโปรเฟสชัน่นอล หจก.พีพีโปรเฟสชัน่นอล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ราคา 9,630.-บาท ราคา 9,630.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  316/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ก.ย. 62

20 ซ่อมแซมบาํรุงครุภณัฑเ์ครื่อง 18,939.- 18,939.- เฉพาะเจาะจง หจก.ชบาไทย 1998 หจก.ชบาไทย 1998 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

คอมพิวเตอร์ ราคา 18,939-บาท ราคา 18,939-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  317/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ก.ย. 62

21 จดัวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่อง 24,149.90 24,149.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ชบาไทย 1998 หจก.ชบาไทย 1998 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ปริ้นเตอร์) ราคา 24,149.90 บาท ราคา 24,149.90 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  318/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ก.ย.62

22 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน (ธง) 16,500.- 16,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านเสาธงชาติ ร้านเสาธงชาติ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ราคา 16,500.-บาท ราคา 16,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  319/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 17 ก.ย.62

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

23 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 8,652.- 8,652.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  8,652.-บาท ราคา  8,652.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 320/2562

กนัยายน งบประมาณ ลงวนัที่ 20 ก.ย. 62

24 จดัซื้อโตะ๊พบัอเนกประสงค์ 20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง บ.ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ บ.ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จาํนวน 10 ตวั ราคา 20,000.-บาท ราคา 20,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  321/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 23 ก.ย. 62

25 จดัซื้อหมึก EPSOn LQ590 500.- 500.- เฉพาะเจาะจง บ.สยามโลคอล อินโนเวชัน่ บ.สยามโลคอล อินโนเวชัน่ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จาํนวน 1 กล่อง ราคา 500.-บาท ราคา 500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  322/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 23 ก.ย. 62

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 โครงการก่อสร้างที่จอดรถที่ 270,000.- 270,000.- เฉพาะเจาะจง นายมนสั  สมสถาน นายมนสั  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ สัญญาจา้ง

ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ราคา 270,000.-บาท ราคา 270,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 4/2562

บา้นขลอ้ งบประมาณ ลงวนัที่ 7 ส.ค.62

2 จดัซื้อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 13,200.- 13,200.- เฉพาะเจาะจง ร้านเคเคคอมพิวเตอร์ ร้านเคเคคอมพิวเตอร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(สาํนกัปลดั) เซอร์วสิ เซอร์วสิ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 263/2562

ราคา 13,200.-บาท ราคา 13,200.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ส.ค.62

3 จดัซื้อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 3,300.- 3,300.- เฉพาะเจาะจง ร้านเคเคคอมพิวเตอร์ ร้านเคเคคอมพิวเตอร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(กองช่าง) เซอร์วสิ เซอร์วสิ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 264/2562

ราคา 3,300.-บาท ราคา 3,300.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ส.ค.62

4 จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์จดัสวนหยอ่ม 20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง อยธุยาการ์เดน้แอนดโ์ฮม อยธุยาการ์เดน้แอนดโ์ฮม เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จาํนวน 13 รายการ ราคา 20,000.-บาท ราคา 20,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 2662562

งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ส.ค.62

5 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประชาสัมพนัธ์ ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 267/2562

(ตามโครงการตรวจสุขภาพช่องปากฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ส.ค.62

6 จดัซื้อฟลูออไรดว์านิช 2,800.- 2,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านภาเจริญ ร้านภาเจริญ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการตรวจสุขภาพช่องปากฯ) ราคา 2,800.-บาท ราคา 2,800.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 268/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ส.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จา้งเหมาจดัสวนหยอ่มบริเวณ 18,600.- 18,600.- เฉพาะเจาะจง อยธุยาการ์เดน้แอนดโ์ฮม อยธุยาการ์เดน้แอนดโ์ฮม เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

หนา้อบต.บา้นขลอ้ ราคา 18,600.-บาท ราคา 18,600.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 265/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 15 ส.ค.62

8 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 9,957.- 9,957.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  9,957.-บาท ราคา  9,957.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 270/2562

สิงหาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ส.ค.62

9 จดัซื้อกระดาษ A4 และ 31,137.- 31,137.- เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีโปรเฟสชัน่นอล หจก.พีพีโปรเฟสชัน่นอล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร คอร์ปอเรชัน่ คอร์ปอเรชัน่ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 272/2562

ราคา 31,137.-บาท ราคา 31,137.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ส.ค.62

10 จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุตก่อสร้าง ร้านนิรุตก่อสร้าง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ดินลูกรัง จาํนวน 80.00 ลบ.ม.) ราคา 30,000.-บาท ราคา 30,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 273/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 23 ส.ค.62

11 จา้งเหมาปรับเสาไฟฟ้าสาธารณะ 149,000.- 149,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านสาํรวยเจริญก่อสร้าง ร้านสาํรวยเจริญก่อสร้าง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ที่เอน ราคา 149,000.-บาท ราคา 149,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 274/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 ส.ค.62

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

12 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการส่งเสริมอาชีพฯ) ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 275/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 27 ส.ค.62

13 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาํราญ  สอนดี นางสาํราญ  สอนดี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และอาหารวา่ง ราคา 4,000.-บาท ราคา 4,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 276/2562

(ตามโครงการส่งเสริมอาชีพฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 27 ส.ค.62

14 จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ในการสอน 6,160.- 6,160.- เฉพาะเจาะจง ร้านนอ้งพลอย ร้านนอ้งพลอย เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการส่งเสริมอาชีพฯ) ราคา 6,160.-บาท ราคา 6,160.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 277/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 27 ส.ค. 62

15 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ) ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 278/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 ส.ค. 62

16 จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์อบรม 3,025.- 3,025.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียน จาํกดั บ.ปรีชาเครื่องเขียน จาํกดั เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ) ราคา 3,025.-บาท ราคา 3,025.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 279/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29ส.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

17 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาํราญ  สอนดี นางสาํราญ  สอนดี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และอาหารวา่ง ราคา 5,500.-บาท ราคา 5,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 280/2562

(ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 29 ส.ค.62

18 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 31,200.- 31,200.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ศพด.ประจาํเดือนกนัยายน ราคา 31,200.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 281/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค.62

19 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประจาํเดือนกนัยายน ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 282/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

20 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 283/2562

ประจาํเดือนกนัยายน งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

21 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลรัตน์  สาํรวล น.ส.กมลรัตน์  สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 284/2562

ประจาํเดือนกนัยายน งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

22 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 285/2562

ประจาํเดือนกนัยายน งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

23 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนกนัยายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 286/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

24 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนกนัยายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 287/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

25 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 288/2562

ประจาํเดือนกนัยายน งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

26 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 289/2562

ประจาํเดือนกนัยายน งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
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ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

27 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกนัยายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 290/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

28 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกนัยายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 291/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

29 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกนัยายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 292/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

30 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกนัยายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 293/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

31 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายดิเรก  สาํรวล นายดิเรก  สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกนัยายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 294/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

32 จา้งเหมาบุคคลปฏิบตัิงาน 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาภรณ์  กองแกว้ น.ส.สุภาภรณ์  กองแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

นกัพฒันาชุมชน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 295/2562

ประจาํเดือนกนัยายน งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

33 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ประมวล  เปรมลาภ น.ส.ประมวล  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 296/2562

ประจาํเดือนกนัยายน งบประมาณ ลงวนัที่ 30 ส.ค. 62

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรักนํ้า รักป่า รักแผน่ดินฯ) ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 240/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ก.ค.62

2 จา้งเหมา(เช่า)เตน็ท ์จาํนวน 1หลงั 900.- 900.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ ์ทนงสุทธิ์ นายสิทธิพงษ ์ทนงสุทธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรักนํ้า รักป่า รักแผน่ดินฯ) ราคา 900.-บาท ราคา 900.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 241/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ก.ค.62

3 โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้า 253,000.- 253,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมบตัิ  รอดประยรู นายสมบตัิ  รอดประยรู เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ สัญญาจา้ง

4 จุด ราคา 253,000.-บาท ราคา 253,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 3/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 22 ก.ค.62

4 จา้งเหมาจดัทาํป้าย (ไวนิล) 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการสืบสานประเพณี ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 243/2562

แห่เทียนพรรษาฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 12 ก.ค.62

5 จดัซื้อเทียนจาํนาํพรรษาพร้อม 9,680.- 9,680.- เฉพาะเจาะจง ร้านปฏิมาประทีป ร้านปฏิมาประทีป เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประดบัตกแต่ง จาํนวน 4 ตน้ ราคา  9,680.- บาท ราคา  9,680.- บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 244/2562

จดัซื้อชุดเครื่องปัจจยัไทยธรรม งบประมาณ ลงวนัที่ 12 ก.ค.62

(ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาฯ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

6 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 9,205.- 9,205.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  9,205.-บาท ราคา  9,205.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 245/2562

กรกฎาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 15 ก.ค. 62

7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุก 14,075.25 14,075.25 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี.อยธุยา หจก.เจ.พี.อยธุยา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7366 คาร์การาจ คาร์การาจ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 246/2562

ราคา 14,075.25บาท ราคา 14,075.25บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 15 ก.ค. 62

8 จา้งเหมาจดัทาํเวบ็ไซดป์ระชา 17,655.- 17,655.- เฉพาะเจาะจง บ.วายบีบีเทคโนโลยี บ.วายบีบีเทคโนโลยี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

สัมพนัธ์ อบต. จาํกดั จาํกดั เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 247/2562

ราคา 17,655.-บาท ราคา 17,655.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 15 ก.ค. 62

9 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 21,960.- 21,960.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ศพด. ประจาํเดือน สิงหาคม ราคา 21,960.-บาท ราคา 21,960.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 248/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

10 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประจาํเดือนสิงหาคม ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 249/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 2562

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

11 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 250/2562

ประจาํเดือนสิงหาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

12 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลรัตน์  สาํรวล น.ส.กมลรัตน์  สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 251/2562

ประจาํเดือนสิงหาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

13 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 252/2562

ประจาํเดือนสิงหาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

14 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนสิงหาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 253/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

15 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนสิงหาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 254/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

16 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 255/2562

ประจาํเดือนสิงหาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

17 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 256/2562

ประจาํเดือนสิงหาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

18 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนสิงหาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 257/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

19 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนสิงหาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 258/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

20 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนสิงหาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 259/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

21 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนสิงหาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 260/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

22 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายดิเรก  สาํรวล นายดิเรก  สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนสิงหาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 261/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

23 จา้งเหมาบุคคลปฏิบตัิงาน 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาภรณ์  กองแกว้ น.ส.สุภาภรณ์  กองแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

นกัพฒันาชุมชน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 262/2562

ประจาํเดือนสิงหาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

24 จา้งออกแบบงานก่อสร้าง 120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาภรณ์  กองแกว้ น.ส.สุภาภรณ์  กองแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 262/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ก.ค. 62

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย



(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล ขนาด 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

1.20 x 2.40 ม. จาํนวน 1 ป้าย ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 214/2562

(ตามโครงการคลองสวยนํ้าใสฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 4 มิ.ย.62

2 จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 3,080.- 3,080 เฉพาะเจาะจง ร้านณลงกรณ์เครื่องเขียน ร้านณลงกรณ์เครื่องเขียน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการคลองสวยนํ้าใสฯ) ราคา 3,080 บาท ราคา 3,080 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 215/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 4 มิ.ย.62

3 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งพร้อม 3,750.- 3,750.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์ มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์ มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

เครื่องดื่ม ราคา 3,750.-บาท ราคา 3,750.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 216/2562

(ตามโครงการคลองสวยนํ้าใสฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 4 มิ.ย.62

4 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 10,160.- 10,160.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  10,160.-บาท ราคา 10,160.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 217/2562

มิถุนายน งบประมาณ ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 62

5 จดัซื้อวสัดุดินลูกรัง หมู่ที่ 4 - 5 486,000.- 486,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุต  ก่อสร้าง ร้านนิรุต  ก่อสร้าง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ต.บา้นขลอ้ ราคา 486,000.-บาท ราคา 486,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 218/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 62

6 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน 50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง บ.สยามโลคอล บ.สยามโลคอล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ใบเสร็จค่าประปา และค่าขยะ) อินโนเวชัน่ จาํกดั อินโนเวชัน่ จาํกดั เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 222/2562

ราคา 50,000.-บาท ราคา 50,000.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 1,300.- 1,300.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรณรงคป์้องกนั ราคา 1,300.-บาท ราคา 1,300.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  220/2562

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด) งบประมาณ ลงวนัที่ 21 มิ.ย. 62

8 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งพร้อม 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาํราญ  สอนดี นางสาํราญ  สอนดี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรณรงคป์้องกนั ราคา 7,500.-บาท ราคา 7,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  221/2562

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด) งบประมาณ ลงวนัที่ 21 มิ.ย. 62

9 จดัซื้อสารส้มใส จาํนวน 6,000 กก. 119,000.- 119,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยห์ิรัญรุ่งเรืองกิจ ร้านทรัพยห์ิรัญรุ่งเรืองกิจ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

คลอรีนนํ้า จาํนวน 200 ถงั ราคา 119,000.-บาท ราคา 119,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  223/2562

งบประมาณ ลงวนัที่  26 มิ.ย.62

10 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 31,200.- 31,200.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ศพด. ประจาํเดือน กรกฎาคม ราคา 31,200.-บาท ราคา 31,200.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 224/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

11 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประจาํเดือนกรกฎาคม ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 225/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2562

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

12 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 226/2562

ประจาํเดือนกรกฎาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

13 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 227/2562

ประจาํเดือนกรกฎาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

14 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 228/2562

ประจาํเดือนกรกฎาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

15 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนกรกฎาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 229/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

15 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนกรกฎาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 230/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

16 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 231/2562

ประจาํเดือนกรกฎาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

17 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 232/2562

ประจาํเดือนกรกฎาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

18 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกรกฎาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 233/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

19 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกรกฏาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 234/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

20 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกรกฏาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 235/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

21 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกรกฏาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 236/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

22 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายดิเรก  สาํรวล นายดิเรก  สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกรกฎาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 237/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

23 จา้งเหมาบุคคลปฏิบตัิงาน 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาภรณ์  กองแกว้ น.ส.สุภาภรณ์  กองแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

นกัพฒันาชุมชน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 238/2562

ประจาํเดือนกรกฎาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 โครงการเสริมพร้อมขยายผวิจราจร 1,633,300.- 1,633,300.- e-bidding บ.ช่อเพชญโยธาการ จาํกดั บ.ช่อเพชญโยธาการ จาํกดั เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ สัญญาจา้ง

ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.บา้นขลอ้ ราคา 122,000.-บาท ราคา 122,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 1/2562

(บางกุ่ม - ปากปรัง) งบประมาณ ลงวนัที่ 7 พ.ค.62

2 จดัซื้อนํ้าดื่มแบบถว้ย จาํนวน 100 5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง นายราเชนร์ หอมระรื่น นายราเชนร์ หอมระรื่น เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ลงั ราคา 5,500.-บาท ราคา 5,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 174/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 3 พ.ค.62

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุก 33,009.50.- 33,009.50.- เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี.อยธุยา หจก.เจ.พี.อยธุยา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

นํ้า หมายเลขทะเบียน บม 3262 อย คาร์การาจ คาร์การาจ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 175/2562

จาํนวน 6 รายการ ราคา 33,009.50 บาท ราคา 33,009.50 บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 3 พ.ค.62

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 17,558.70.- 17,558.70.- เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี.อยธุยา หจก.เจ.พี.อยธุยา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

Chevrolet หมายเลขทะเบียน คาร์การาจ คาร์การาจ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 176/2562

กจ 3179 อย จาํนวน 14 รายการ ราคา 17,558.70 บาท ราคา 17,558.70 บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 3 พ.ค.62

5 จดัซื้อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 17,334.- 17,334.- เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี.อยธุยา หจก.เจ.พี.อยธุยา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

สาํหรับรถยนตห์มายเลขทะเบียน คาร์การาจ คาร์การาจ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 177/2562

บม 3262 ราคา 17,334 บาท ราคา 17,334 บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 3 พ.ค.62

6 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน (ธง) 32,500.- 32,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านกญัญาพชัร เทรดดิ้ง ร้านกญัญาพชัร เทรดดิ้ง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ราคา 32,500.-บาท ราคา 32,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 179/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 7 พ.ค.62
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 36 15,910.- 15,910.- เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเอสแมชชีนทูลล์ ร้านพีพีเอสแมชชีนทูลล์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รายการ ราคา 15,910.-บาท ราคา 15,910.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  178/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 7 พ.ค.62

8 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน (ผงหมึก) 4,815.- 4,815.- เฉพาะเจาะจง หจก.พีพี โปรเฟสชัน่นอล หจก.พีพี โปรเฟสชัน่นอล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

คอร์ปอเรชัน่ คอร์ปอเรชัน่ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  180/2562

ราคา 4,815.-บาท ราคา 4,815.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 7 พ.ค.62

9 จดัซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 4,708.- 4,708.- เฉพาะเจาะจง หจก.แอสซิสคอมพิวเตอร์ หจก.แอสซิสคอมพิวเตอร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(กองช่าง) เซอร์วสิ เซอร์วสิ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  181/2562

ราคา 4,708.-บาท ราคา 4,708.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 7 พ.ค.62

10 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 31 7,124.- 7,124 เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รายการ ราคา 7,124.-บาท ราคา 7,124.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 182/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 7 พ.ค.62

11 จดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครัว 4,250.- 4,250.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จาํนวน 7 รายการ ราคา 4,250.-บาท ราคา 4,250.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 183/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 7 พ.ค.62

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - 3-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

12 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ 46,973.- 46,973.- เฉพาะเจาะจง หจก.ชบาไทย 1998 หจก.ชบาไทย 1998 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

เครื่องปรับอากาศ จาํนวน 6 เครื่อง ราคา 46,973 บาท ราคา 46,973 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 184/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 8 พ.ค. 62

13 จดัซื้อวสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 20,180.20.- 20,180.20.- เฉพาะเจาะจง หจก.ชบาไทย 1998 หจก.ชบาไทย 1998 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

11 รายการ ราคา 20,180.20 บาท ราคา 20,180.20 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 185/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 8 พ.ค. 62

14 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน (เหล็กตอก 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.เอน็การโยธาหจก.เอส.พี.เอน็การโยธาเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

เสาธง) จาํนวน 100 ตวั ราคา 6,000.-บาท ราคา 6,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 186/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 13พ.ค. 62

15 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน (เหล็กตอก 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.เอน็การโยธาหจก.เอส.พี.เอน็การโยธาเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

เสาธง) จาํนวน 100 ตวั ราคา 6,000.-บาท ราคา 6,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 186/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 13พ.ค. 62

16 จดัซื้อครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 47,000.- 47,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.เอน็การโยธาหจก.เอส.พี.เอน็การโยธาเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(เครื่องตดัหญา้ จาํนวน 5 เครื่อง) ราคา 47,000.-บาท ราคา 47,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 187/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 13พ.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - 4-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

17 จา้งเหมา(เช่า)รถบสัปรับอากาศ 60,000.- 60,000.- เฉพาะเจาะจง บ.เอน็.บี.แอล บวัหลวง บ.เอน็.บี.แอล บวัหลวง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ทรานสปอร์ต จาํกดั ทรานสปอร์ต จาํกดั เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 188/2562

เพื่อพฒันาผูสู้งอายฯุ) ราคา 60,000.-บาท ราคา 60,000.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 21 พ.ค. 62

18 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ราคา 700 บาท ราคา 700 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 189/2562

เพื่อพฒันาผูสู้งอายฯุ) งบประมาณ ลงวนัที่ 17พ.ค. 62

19 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 21,000.- 21,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาํราญ  สอนดี นางสาํราญ  สอนดี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ราคา 21,000.-บาท ราคา 21,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 190/2562

เพื่อพฒันาผูสู้งอายฯุ) งบประมาณ ลงวนัที่ 21 พ.ค. 62

20 จดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 8,025.- 8,025.- เฉพาะเจาะจง บ.พพีีเอสแมชชีนทูลล์ บ.พีพีเอสแมชชีนทูลล์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(คีมตดัสายเคเบิ้ล) ราคา 8,025.-บาท ราคา 8,025.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 191/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 15 พ.ค. 62

21 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 12,068.- 12,068.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  12,068.-บาท ราคา 12,068.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 192/2562

พฤษภาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 15พ.ค.62
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

22 จดัซื้อตน้ทองอุไร  ไมร้วก 42,800.- 42,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยเ์จริญการเกษตร ร้านทรัพยเ์จริญการเกษตร เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และดินปลูกตน้ไม้ ราคา 42,800.-บาท ราคา 42,800.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 193/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 16 พ.ค. 62

23 จา้งเหมาปลูกตน้ไม ้จาํนวน 400 8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางเจียม เกณฑก์ระโทก นางเจียม เกณฑก์ระโทก เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ตน้ ราคา 8,000 บาท ราคา 8,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 194/2562

งบประมาณ ลงวนัที่  21 พ.ค. 62

24 จา้งเหมาจดัทาํแบบสอบถาม 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง บ.วายบีบีเทคโนโลยี บ.วายบีบีเทคโนโลยี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ออนไลน์บนหนา้เวบ็ไซดพ์ร้อม ราคา 5,000.-บาท ราคา 5,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 195/2562

ประมวลผลและรายงาน งบประมาณ ลงวนัที่ 24 พ.ค. 62

25 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1,729,000.- 1,729,000.- e bidding หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ สัญญาจา้ง

เสริมเหล็ก ต.บางเพลิง ราคา 1,168,768.50บาท ราคา 1,168,768.50บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่2/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ค.2562

26 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 28,440.- 28,440.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ศพด. ประจาํเดือน มิถุนายน ราคา 28,440.-บาท ราคา 28,440.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่196/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
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ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

27 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประจาํเดือนมิถุนายน ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 197/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

28 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 198/2562

ประจาํเดือนมิถุนายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

29 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 199/2562

ประจาํเดือนมิถุนายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

30 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 200/2562

ประจาํเดือนมิถุนายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

31 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนมิถุนายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 201/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
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ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

32 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนมิถุนายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 202/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

33 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 203/2562

ประจาํเดือนมิถุนายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

34 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 204/2562

ประจาํเดือนมิถุนายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

35 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมิถุนายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 205/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

36 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมิถุนายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 206/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง
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37 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมิถุนายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 207/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

38 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายดิเรก  สาํรวล นายดิเรก  สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมิถุนายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 208/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

39 จา้งเหมาบุคคลปฏิบตัิงาน 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์ สาํรวล น.ส.ธญัญลกัษณ์ สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

นกัพฒันาชุมชน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 209/2562

ประจาํเดือนมิถุนายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

40 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ประมวล  เปรมลาภ น.ส.ประมวล  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 210/2562

ประจาํเดือนมิถุนายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

41 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน 192.- 192.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการจดัประชุมประชาคมฯ) ราคา 192.-บาท ราคา 192.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 211/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

42 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่ง 2,950.- 2,950.- เฉพาะเจาะจง นางสาํราญ  สอนดี นางสาํราญ  สอนดี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง
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พร้อมเครื่องดื่ม ราคา  2,950.-บาท ราคา  2,950.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 212/2562

(ตามโครงการจดัประชุมประชาคมฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 31 พ.ค.2562

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลขนาด 1,400.- 1,400.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

1.20 x 2.40 ม. ราคา 1,400.-บาท ราคา 1,400.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 150/2562

(โครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 5 เม.ย. 62

2 จา้งเหมา(เช่า)เตน็ท ์ 1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง นายบุญชอบ หวานฉํ่า นายบุญชอบ หวานฉํ่า เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ราคา 1,500.-บาท ราคา 1,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 151/2562

(โครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 10 เม.ย. 62

3 จดัซื้อเครื่องดื่ม จาํนวน 3 รายการ 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านบุณยวชิญ์ ร้านบุณยวชิญ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(โครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนฯ) ราคา 3,000.-บาท ราคา 3,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 152/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 10 เม.ย.62

4 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 9,765.- 9,765.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  9,765.-บาท ราคา 9,765.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 153/2562

เมษายน งบประมาณ ลงวนัที่ 10 เม.ย.62

5 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลขนาด 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

1.20 x 2.40 ม. ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 154/2562

(โครงการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย)ุ งบประมาณ ลงวนัที่ 17 เม.ย. 62

6 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาํราญ สอนดี นางสาํราญ สอนดี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(โครงการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย)ุ ราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 155/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 18 เม.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จา้งเหมา(เช่า)เกา้อี้ และเตน็ท์ 6,400.00 6,400.- เฉพาะเจาะจง นายบุญชอบ หวานฉํ่า นายบุญชอบ หวานฉํ่า เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(โครงการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย)ุ ราคา 6,400.-บาท ราคา 6,400.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 156/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 18 เม.ย. 62

8 จา้งเหมา (เช่า) เครื่องขยายเสียง 1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง นายธีระยทุธ  เพง็ศรี นายธีระยทุธ  เพง็ศรี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(โครงการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย)ุ ราคา 1,500.-บาท ราคา 1,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 157/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 18 เม.ย. 62

9 จดัซื้อสารส้มใส จาํนวน 6,000 กก. 119,000.- 119,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยห์ิรัญรุ่งเรืองกิจ ร้านทรัพยห์ิรัญรุ่งเรืองกิจ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

คลอรีน จาํนวน 100 ถงัๆละ 280.-บาท ราคา 119,000.-บาท ราคา 119,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 158/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 22 เม.ย. 62

10 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 28,440.- 28,440.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ศพด. ประจาํเดือน พฤษภาคม ราคา 28,440.-บาท ราคา 28,440.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่159/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

11 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประจาํเดือนพฤษภาคม ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 160/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

12 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 161/2562

ประจาํเดือนพฤษภาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

13 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 162/2562

ประจาํเดือนพฤษภาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

14 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 163/2562

ประจาํเดือนพฤษภาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

15 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนพฤษภาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 164/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

16 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนพฤษภาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 165/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

17 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 166/2562

ประจาํเดือนพฤษภาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

18 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 167/2562

ประจาํเดือนพฤษภาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

19 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนพฤษภาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 168/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

20 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนพฤษภาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 169/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

21 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนพฤษภาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 170/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

22 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายดิเรก  สาํรวล นายดิเรก  สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนพฤษภาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 171/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

32 จา้งเหมาบุคคลปฏิบตัิงาน 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์ สาํรวล น.ส.ธญัญลกัษณ์ สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

นกัพฒันาชุมชน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 172/2562

ประจาํเดือนพฤษภาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

33 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ประมวล  เปรมลาภ น.ส.ประมวล  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 173/2562

ประจาํเดือนพฤษภาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 เม.ย. 62

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จา้งออกแบบงานก่อสร้าง 141,570.- 141,570.- เฉพาะเจาะจง นายทนงชยั พรหมมา นายทนงชยั พรหมมา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ราคา 130,000.-บาท ราคา 130,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 123/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 7 มี.ค.62

2 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลพร้อม 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

โครง ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 124/2562

(ตามโครงการแข่งขนักีฬา ศพด.ฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 5 มี.ค.62

3 จดัซื้อเหรียญรางวลัและอุปกรณ์ 5,915.- 5,915.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

กีฬา ราคา 5,915.- บาท ราคา 5,915.- บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 125/2562

(ตามโครงการแข่งขนักีฬา ศพด.ฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 5 มี.ค.62

4 จา้งเหมา(เช่า)เกา้อี้ จาํนวน 200 ตวั 1,000.- 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชอบ  หวานฉํ่า นายบุญชอบ  หวานฉํ่า เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการแข่งขนักีฬา ศพด.ฯ) ราคา 1,000.-บาท ราคา 1,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 126/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 6 มี.ค.62

5 จา้งเหมา (เช่า)เครื่องเสียงและ 4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง นายธีระยทุธ เพง็ศรี นายธีระยทุธ เพง็ศรี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จดัเตรียมสาถนที่และเก็บสถานที่ ราคา 4,000.-บาท ราคา 4,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 127/2562

พร้อมทาํความสะอาด งบประมาณ ลงวนัที่ 6 มี.ค.62

(ตามโครงการแข่งขนักีฬา ศพด.ฯ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

6 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไมพ้ร้อมขาตั้ง 17,500.- 17,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านกานตเ์กา้ซพัพลาย ร้านกานตเ์กา้ซพัพลาย เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

เหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.พร้อม ราคา 17,500.-บาท ราคา 17,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  128/2562

ทาสีจาํนวน 7 ป้ายๆละ 2,500 บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 6 มี.ค.62

7 จา้งเหมาจดัทาํป้าย(ไวนิล) 18,500.- 18,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประชาสัมพนัธ์ ราคา 18,500.-บาท ราคา 18,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 129/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 6 มี.ค.62

8 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 9,365.- 9,365.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  9,365.-บาท ราคา 9,365.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 130/2562

มีนาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 14 มี.ค. 62

9 จา้งเหมาจดัทาํป้าย(ไวนิล) 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประชาสัมพนัธ์โครงการ ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 131/2562

(ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั) งบประมาณ ลงวนัที่ 21 มี.ค. 62

10 จดัซื้อวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั 48,000.- 48,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่งพาณิชย์ ร้านบุญส่งพาณิชย์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บา้ ราคา  48,000.-บาท ราคา  48,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 132/2562

(ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั) งบประมาณ ลงวนัที่ 21 มี.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2562

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

11 จา้งเหมาสาํรวจขอ้มูลจาํนวนสัตว์ 4,800.- 4,800.- เฉพาะเจาะจง น.ส.จินดา  ครองสมบตัิ น.ส.จินดา  ครองสมบตัิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ทั้ง 3 ตาํบล จาํนวน 1,600 ตวั ราคา 4,800.-บาท ราคา 4,800.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  133/2562

(ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั) งบประมาณ ลงวนัที่ 21 มี.ค.62

12 จา้งเหมาฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง นางลาํดวน ผลพรม นางลาํดวน ผลพรม เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

พิษสุนขับา้ ราคา 16,000.-บาท ราคา 16,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 134/2562

(ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั) งบประมาณ ลงวนัที่ 21 มี.ค.62

13 จดัซื้อเวชภณัฑท์ี่ใชใ้นการทาํหมนั 18,765.- 18,765.- เฉพาะเจาะจง ร้านมัน่คงพาณิชย์ ร้านมัน่คงพาณิชย์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

สุนขัและแมว ราคา 18,765.-บาท ราคา 18,765.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 135/2562

(ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั) งบประมาณ ลงวนัที่ 25 มี.ค. 62

14 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 26,440.- 26,440.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ศพด. ประจาํเดือนเมษายน ราคา 26,440.-บาท ราคา 26,440.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 136/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

15 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประจาํเดือนเมษายน ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 137/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

16 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 138/2562

ประจาํเดือนเมษายน งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

17 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 139/2562

ประจาํเดือนเมษายน งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

18 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 140/2562

ประจาํเดือนเมษายน งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

19 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนเมษายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 141/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

20 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนเมษายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 142/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

21 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 143/2562

ประจาํเดือนเมษายน งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

22 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 144/2562

ประจาํเดือนเมษายน งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

23 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนเมษายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 145/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

24 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนเมษายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 146/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

25 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนเมษายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 147/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพนัธ์ 2562



ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

26 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายดิเรก  สาํรวล นายดิเรก  สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนเมษายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 148/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

32 จา้งเหมาบุคคลปฏิบตัิงาน 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์ สาํรวล น.ส.ธญัญลกัษณ์ สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

นกัพฒันาชุมชน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 149/2562

ประจาํเดือนเมษายน งบประมาณ ลงวนัที่ 29 มี.ค. 62

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จดัซื้อสารส้มใส จาํนวน 3,000 กก. 115,500.- 115,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยห์ิรัญรุ่งเรือง ร้านทรัพยห์ิรัญรุ่งเรือง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

กก.ละ10.50 บาท คลอรีน 300 ถงั ราคา 115,500.-บาท ราคา 115,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 93/2562

ถงัละ 280 บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ก.พ. 62

2 จดัซื้อวสัดุไฟฟ้า จาํนวน 14 90,420.- 90,420.- เฉพาะเจาะจง ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รายการ ราคา 90,420.-บาท ราคา 90,420.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 94/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 4 ก.พ. 62

3 จดัซื้ออุปกรณ์ทาํความสะอาด 11,700.- 11,700.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จาํนวน 8 รายการ ราคา 11,700.-บาท ราคา 11,700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 95/2562

(ตามโครงการปรับภูมิทศัน์ ฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 5 ก.พ. 62

4 จดัซื้อตน้เฟื่องฟ้า ขนาดถุง 5.5 นิ้ว 30,500.- 30,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยเ์จริญการเกษตร ร้านทรัพยเ์จริญการเกษตร เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จาํนวน 1,000 ตน้ ดินปลูกตน้ไม ้500 ถุง ราคา 30,500.-บาท ราคา 30,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 96/2562

(ตามโครงการปรับภูมิทศัน์ ฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 11 ก.พ. 62

5 จา้งเหมาปลูกตน้เฟื่องฟ้า 2,800.- 2,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยเ์จริญการเกษตร ร้านทรัพยเ์จริญการเกษตร เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการปรับภูมิทศัน์ ฯ) ราคา 2,800.-บาท ราคา 2,800.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 97/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ก.พ. 62

6 จดัซื้ออุปกรณ์กีฬา 19,200.- 19,200.- เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอ.สปอร์ต ร้านพี.เอ.สปอร์ต เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดฯ) ราคา 19,200.-บาท ราคา 19,200.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 98/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 12 ก.พ. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพนัธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลขนาด 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

2.4 x 3 ม. จาํนวน 1 ป้าย ราคา 1,000.-บาท ราคา 1,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 99/2562

(ตามโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 12 ก.พ. 62

8 จา้งเหมาเครื่องขยายเสียง จาํนวน 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายธีระยทุธ  เพง็ศรี นายธีระยทุธ  เพง็ศรี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

5 ครั้ง ราคา 5,000.-บาท ราคา 5,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 100/2562

(ตามโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 15 ก.พ. 62

9 จดัซื้อนํ้าดื่ม (แบบถว้ย) จาํนวน 1,100.- 1,100.- เฉพาะเจาะจง นายราเชนร์  หอมระรื่น นายราเชนร์  หอมระรื่น เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

20 ลงัๆละ 55 บาท ราคา 1,100.-บาท ราคา 1,100.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 101/2562

(ตามโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 12 ก.พ. 62

10 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลขนาด 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

1.20 x 2.40 ม. จาํนวน 1 ป้าย ราคา 700.-บาท ราคา 700.- บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 102/2562

(ตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชนฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 18 ก.พ. 62

11 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาํราญ  สอนดี นางสาํราญ  สอนดี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และอาหารวา่ง ราคา 15,000.-บาท ราคา 15,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 103/2562

(ตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชนฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 18 ก.พ. 62

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพนัธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพนัธ์ 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

12 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 6,400.- 6,400.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการรณรงคค์ดัแยกขยะ ราคา 6,400.- บาท ราคา 6,400.- บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 104/2562

มูลฝอย) งบประมาณ ลงวนัที่ 15 ก.พ.62

13 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 12,600.- 12,600.- เฉพาะเจาะจง นางสาํราญ  สอนดี นางสาํราญ  สอนดี ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และอาหารวา่ง ราคา 12,600.-บาท ราคา 12,600.-บาท เลขที่ 105/2562

(ตามโครงการรณรงคค์ดัแยกขยะฯ) ลงวนัที่  21 ก.พ. 62

14 จดัซื้อถงัขยะแยกประเภท จาํนวน 74,250.- 74,250.- เฉพาะเจาะจง ร้านพีซีแอล เทรดดิ้ง ร้านพีซีแอล เทรดดิ้ง ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

45 ใบๆละ 1,650.-บาท ราคา 74,250.-บาท ราคา 74,250.-บาท เลขที่ 106/2562

(ตามโครงการรณรงคค์ดัแยกขยะฯ) ลงวนัที่ 15 ก.พ.62

15 จดัซื้อวสัดุสาํนกังานและเครื่อง 3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั บ.ปรีชาเครื่องเขียนจาํกดั ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

เขียน จาํนวน 120 ชุดๆละ 30 บาท ราคา 3,600.-บาท ราคา 3,600.-บาท เลขที่ 107/2562

ลงวนัที่ 15 ก.พ.62

16 จดัซื้อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 17,334.- 17,334.- เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี.อยธุยา หจก.เจ.พี.อยธุยา ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จาํนวน 2 รายการ คาร์การาจ คาร์การาจ เลขที่ 108/2562

(แบตเตอรี่) ราคา 17,334.-บาท ราคา 17,334.-บาท ลงวนัที่ 15 ก.พ.62
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพนัธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

17 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์บรรทุก 11,614.85 11,614.85 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี.อยธุยา หจก.เจ.พี.อยธุยา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 7366 คาร์การาจ คาร์การาจ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่  108/2562

จาํนวน 13 รายการ ราคา 11,614.85 บาท ราคา 11,614.85 บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 14 ก.พ.62

18 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 9,667.- 9,667.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  9,667.-บาท ราคา 9,667.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 109/2562

กุมภาพนัธ์ งบประมาณ ลงวนัที่ 18 ก.พ. 62

19 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 21,200.- 21,200.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

สาํหรับศพด.ประจาํเดือนมีนาคม ราคา  21,200.-บาท ราคา  21,200.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 110/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

20 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ประจาํเดือนมีนาคม ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 111/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

21 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 112/2562

ประจาํเดือนมีนาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ.62
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพนัธ์ 2562
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

22 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 113/2562

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

23 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 114/2562

ประจาํเดือนมีนาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

24 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนมีนาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 115/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

25 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนมีนาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 116/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

26 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 117/2562

ประจาํเดือนมีนาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพนัธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

27 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 118/2562

ประจาํเดือนมีนาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

28 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมีนาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 119/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

29 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมีนาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 120/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

30 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมีนาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 121/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

31 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมีนาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 122/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพนัธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

32 จา้งเหมาบุคคลปฏิบตัิงาน 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์ สาํรวล น.ส.ธญัญลกัษณ์ สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

นกัพฒันาชุมชน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 123/2562

ประจาํเดือนมีนาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 28 ก.พ. 62

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จา้งเหมาบาํรุงรักษาและปรับปรุง 35,648.12 35,648.12 เฉพาะเจาะจง บ.ซี เอ วาย มอเตอร์จาํกดับ.ซี เอ วาย มอเตอร์จาํกดัเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ครุภณัฑร์ถยนตส์่วนกลาง ราคา 35,648.12 บาท ราคา 35,648.12 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 56/2562

หมายเลขทะเบียน กจ. 3179 งบประมาณ ลงวนัที่ 2 ม.ค.62

2 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลฯ 2,900.- 2,900.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติฯ) ราคา 2,900.-บาท ราคา 2,900.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 57/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 8 ม.ค.62

3 จา้งเหมาประดบัตกแต่งสถานที่ 9,500.- 9,500.- เฉพาะเจาะจง นายธีระยทุธ เพง็ศรี นายธีระยทุธ เพง็ศรี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

จา้งเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ราคา  9,500.-บาท ราคา  9,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 58/2562

(ตามโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ม.ค.62

4 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 35,000.- 35,000.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์นางปรานอม ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

พร้อมเครื่องดื่ม จาํนวน 500 คน ราคา 35,000.-บาท ราคา 35,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 59/2562

(ตามโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ม.ค.62

5 จา้งเหมา (เช่า) เกา้อี้, เตน็ท์ 7,400.- 7,400.- เฉพาะเจาะจง นายบุญชอบ  หวานฉํ่า นายบุญชอบ  หวานฉํ่า เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติฯ) ราคา 7,400.-บาท ราคา 7,400.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 60/2562

งบประมาณ ลงวนัที่  9 ม.ค. 62

6 จา้งเหมา (เช่า) เครื่องเล่นเสริม 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางเรณู  อุตถา นางเรณู  อุตถา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

กลา้มเนื้อและสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ ราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 61/2562

(ตามโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติฯ) งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ม.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จา้งเหมารถแบล็คโฮ พร้อม 85,900.- 85,900.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.เอน็การโยธา หจก.เอส.พี.เอน็การโยธา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

แรงงานคน (หมู่ที่ 3 ต.ตาลเอน) ราคา 85,000.-บาท ราคา 85,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 62/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 8 ม.ค. 62

8 จดัซื้อนํ้าดื่ม (แบบถว้ย)  จาํนวน 5,940.- 5,940.- เฉพาะเจาะจง นายราเชนร์  หอมระรื่น นายราเชนร์  หอมระรื่น เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ

108 ลงัๆละ 55 บาท ราคา 5,940.-บาท ราคา 5,940.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 63/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 9 ม.ค. 62

9 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 18,939.- 18,939.- เฉพาะเจาะจง หจก.ชบาไทย 1998 หจก.ชบาไทย 1998 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

เครื่องปรับอากาศ จาํนวน 4 เครื่อง ราคา 18,939.-บาท ราคา 18,939.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 64/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 25 ธ.ค. 61

10 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 8,668.- 8,668.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  8,668.-บาท ราคา 8,668.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 77/2562

มกราคม งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ม.ค. 62

11 จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 2 16,050.- 16,050.- เฉพาะเจาะจง หจก.พีพี โปรเฟสชัน่นอล หจก.พีพี โปรเฟสชัน่นอล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ

รายการ (กระดาษ A4) คอร์ปอเรชัน่ คอร์ปอเรชัน่ เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 78/2562

ราคา 16,050.-บาท ราคา 16,050.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

12 จดัซื้อวสัดุดินลูกรัง หมู่ที่ 5 472,500.- 472,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุตก่อสร้าง ร้านนิรุตก่อสร้าง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ต.บา้นขลอ้ ราคา  472,500.-บาท ราคา  472,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 79/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

13 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 26,220.- 26,220.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

สาํหรับศพด.ประจาํเดือนมกราคม ราคา  26,220.-บาท ราคา  26,220.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 80/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

14 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 82/2562

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

15 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 83/2562

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

16 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 84/2562

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

17 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 85/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

18 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 86/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

19 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 87/2562

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

20 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 88/2562

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

21 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 89/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค.62

22 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 90/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค.62

23 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 91/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค.62

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

24 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายดิเรก   สาํรวล นายดิเรก   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 92/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค.62

25 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 80/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ค. 62

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จดัซื้อวสัดุการศึกษาของศพด. 117,291.- 117,291.- เฉพาะเจาะจง บ.มีดี อินโนเวชัน่ จาํกดั บ.มีดี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ราคา 117,291.-บาท ราคา 117,291.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 44/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 3 ธ.ค.61

2 จดัซื้อวสัดุดินลูกรังและเสาเขม็ 174,000.- 174,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุต ก่อสร้าง ร้านนิรุต ก่อสร้าง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

ไมย้คูาลิปตสั หมู่ที่ 3 ต.ตาลเอน ราคา 174,000.-บาท ราคา 174,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 46/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 12 ธ.ค.61

3 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลพร้อม 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

โครง (ตามโครงการส่งเสริม ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 47/2562

การเรียนรู้นอกสถานที่ ) งบประมาณ ลงวนัที่ 18 ธ.ค. 61

4 จา้งเหมา(เช่ารถบสัปรับอากาศ 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง บ.เอน็.บี.แอล.บวัหลวง บ.เอน็.บี.แอล.บวัหลวง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ทรานสปอร์ต จาํกดั ทรานสปอร์ต จาํกดั เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 48/2562

นอกสถานที่) ราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 24 ธ.ค. 61

5 จา้งเหมา(เช่า)เตน็ท์ 1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง นายบุญชอบ  หวานฉํ่า นายบุญชอบ  หวานฉํ่า เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการป้องกนัและลด ราคา 1,500.-บาท ราคา 1,500.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 49/2561

อุบตัิเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่) งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

6 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลฯ 5,600.- 5,600.- เฉพาะเจาะจง ร้านมหาราชโฆษณา ร้านมหาราชโฆษณา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง

(ตามโครงการป้องกนัและลด ราคา 5,600.-บาท ราคา 5,600.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 50/2562

อุบตัิเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่) งบประมาณ ลงวนัที่ 24 ธ.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 9,186.- 9,186.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  9,186.-บาท ราคา 9,186.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 52/2562

ธนัวาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 21 ธ.ค. 61

8 จา้งเหมารถแบล็คโฮกาํจดัวชัพืช 57,400.- 57,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.เอน็การโยธาหจก.เอส.พี.เอน็การโยธาเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

หมู่ที่ 4,5 ต.บา้นขลอ้ ราคา 57,000.-บาท ราคา 57,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 54/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 25 ธ.ค. 61

9 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 28,980.- 28,980.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

สาํหรับศพด.ประจาํเดือนมกราคม ราคา  28,980.-บาท ราคา  28,980.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 55/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

10 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ประจาํเดือนมกราคม ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 65/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

6 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 66/2562

ประจาํเดือนมกราคม งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 67/2562

ประจาํเดือนมกราคม งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

8 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 68/2562

ประจาํเดือนมกราคม งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

9 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนมกราคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 69/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

10 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนมกราคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 70/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

11 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 71/2562

ประจาํเดือนมกราคม งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

12 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 72/2562

ประจาํเดือนมกราคม งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 61

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

13 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมกราคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 73/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค.61

14 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายบุญนาํเนื่องนิตย ์แกว้ละมุน นายบุญนาํเนื่องนิตย ์แกว้ละมุน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมกราคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 74/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค.61

15 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมกราคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 75/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค.61

16 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนมกราคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 76/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 26 ธ.ค.61

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จดัซื้อแบบพิมพ ์จาํนวน 3 รายการ 1,805.- 1,805.- หนงัสือสั่งซื้อ โรงพิมพอ์าสารักษา โรงพิมพอ์าสารักษา เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ 

โดยวธิีเฉพาะ ดินแดน ดินแดน เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ -

เจาะจง ราคา 1,805.-บาท ราคา 1,805.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 2 พ.ย. 61

2 จดัซื้ออุปกรณ์สาํหรับหอ้งเรียน 30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง บ.วายบีบีเทคโนโลยี บ.วายบีบีเทคโนโลยี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ สัญญาหรือขอ้ตกลง

โครงการพฒันาการศึกษา จาํกดั จาํกดั เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 27/2562

(DLTV) จาํนวน 1 ชุด ราคา 30,000.-บาท ราคา 30,000.-บาท งบประมาณ ลงวนัที่ 12 พ.ย. 61

3 จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 75,600.- 75,600.- เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยห์ิรัญการคา้ ร้านทรัพยห์ิรัญการคา้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ 

คลอรีนนํ้า 10% บรรจุ20กก./ถงั ราคา 75,600.-บาท ราคา 75,600.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 28/2562

ถงัละ 280 บาท จาํนวน 270 ถงั งบประมาณ ลงวนัที่ 19 พ.ย. 61

4 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 9,827.- 9,827.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  9,827.-บาท ราคา 9,827.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 31/2562

พฤศจิกายน งบประมาณ ลงวนัที่ 15 พ.ย.61

5 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ประจาํเดือนธนัวาคม ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 32/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30พ.ย.61

6 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 33/2562

ประจาํเดือนธนัวาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2561



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 34/2562

ประจาํเดือนธนัวาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย. 61

8 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 35/2562

ประจาํเดือนธนัวาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย. 61

9 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนธนัวาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 36/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย. 61

10 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนธนัวาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 37/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย.61

11 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 38/2562

ประจาํเดือนธนัวาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย.61

12 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 39/2562

ประจาํเดือนธนัวาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย.61

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

13 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนธนัวาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 40/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย.61

14 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายบุญนาํเนื่องนิตย ์แกว้ละมุน นายบุญนาํเนื่องนิตย ์แกว้ละมุน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนธนัวาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 42/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย.61

15 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนธนัวาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 41/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย.61

16 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนธนัวาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 43/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย.61

17 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 23,160.- 23,160.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

สาํหรับศพด.ประจาํเดือนธนัวาคม ราคา  23,160.-บาท ราคา  23,160.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 45/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 30 พ.ย.61

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ประจาํเดือนตุลาคม ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 1/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

2 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 2/2562

ประจาํเดือนตุลาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

3 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 3/2562

ประจาํเดือนตุลาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

4 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 4/2562

ประจาํเดือนตุลาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

5 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 5/2562

ประจาํเดือนตุลาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

6 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนตุลาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 6/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

 - 2 -

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

7 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายบุญนาํเนื่องนิตย ์แกว้ละมุน นายบุญนาํเนื่องนิตย ์แกว้ละมุน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนตุลาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 7/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

8 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนตุลาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 8/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

9 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนตุลาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 9/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

10 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนตุลาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 10/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

11 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนตุลาคม ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 11/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

12 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 12/2562

ประจาํเดือนตุลาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

13 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 28,980.- 28,980.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

สาํหรับศพด.ประจาํเดือนตุลาคม ราคา  28,980.-บาท ราคา  28,980.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 13/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค.61

14 จดัซื้อดินลูกรังและเสาเขม็ไม้ 44,000.- 44,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุต  ก่อสร้าง ร้านนิรุต  ก่อสร้าง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ

ยคูาลิปตสั ราคา  44,000.-บาท ราคา  44,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 1/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 11 ต.ค.61

15 จดัซื้อวสัดุเพื่อทาํสนามเด็กเล่น 25,000.- 25,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุต  ก่อสร้าง ร้านนิรุต  ก่อสร้าง เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งซื้อ

สาํหรับศพด. ราคา  25,000.-บาท ราคา  25,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 2/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 12 ต.ค.61

16 จา้งเหมารถแบค็โฮ พร้อมแรงงาน 34,410.- 34,410.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดี  แก่นแกว้ นายปรีดี  แก่นแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

คน (ตลิ่งดินทรุด หมู่ที่ 1 ต.ตาลเอน) ราคา  33,000.-บาท ราคา  33,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 13/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ต.ค.61

17 จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรนํ้า 8,522.- 8,522.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

และเก็บค่านํ้าประปา ประจาํเดือน ราคา  8,522.-บาท ราคา  8,522.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 14/2562

ตุลาคม งบประมาณ ลงวนัที่ 16 ต.ค.61

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

18 จดัซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เฉพาะเจาะจง บ.ทีดี แดรี่ฟูดส์ จาํกดั บ.ทีดี แดรี่ฟูดส์ จาํกดั เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ สัญญาซื้อขาย

สาํหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ราคา 38,506.16บาท ราคา 38,506.16บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 1/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 ต.ค.61

19 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 30,360.- 30,360.- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ศพด.ประจาํเดือนพฤศจิกายน ราคา 30,360.-บาท ราคา 30,360.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 15/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 29 ต.ค.61

20 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฉลาด  เครือพนัธ์ นายฉลาด  เครือพนัธ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ประจาํเดือนพฤศจิกายน ราคา  6,000 บาท ราคา  6,000 บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 16/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

21 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สาํลี  เปรมลาภ น.ส.สาํลี  เปรมลาภ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 17/2562

ประจาํเดือนพฤศจิกายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

22 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  ประสพเนตร์ นางสมใจ  ประสพเนตร์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 18/2562

ประจาํเดือนพฤศจิกายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

23 จา้งเหมาบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ นายสมใจ  ศรีมหาโพธิ์ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

รักษาความสะอาดฯ ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 19/2562

ประจาํเดือนพฤศจิกายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

24 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  สมสถาน นายอาํนาจ  สมสถาน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 20/2562

ประจาํเดือนพฤศจิกายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

25 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายธวชั  ขนัตี นายธวชั  ขนัตี เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกนํ้าดบัเพลิง ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 21/2562

ประจาํเดือนพฤศจิกายน งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

26 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายถวลิ   สาํรวล นายถวลิ   สาํรวล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนพฤศจิกายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 22/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

27 จา้งเหมายบุคคลทาํหนา้ที่ดูแล 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ   ผดุงผวิ นายชูชาติ   ผดุงผวิ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

ระบบประปา ประจาํเดือนพฤศจิกายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 23/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

28 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายพทัธนนัท ์ แสนสุข นายพทัธนนัท ์ แสนสุข เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนพฤศจิกายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 24/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

29 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายบุญนาํเนื่องนิตย ์แกว้ละมุน นายบุญนาํเนื่องนิตย ์แกว้ละมุน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนพฤศจิกายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 25/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ ซื้อหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

30 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน  คาํแกว้ นายเลื่อน  คาํแกว้ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนพฤศจิกายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 26/2562

งบประมาณ ลงวนัที่ 31 ต.ค.61

31 จา้งเหมาคนงานประจาํรถยนต์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยาพร  โฮมแพน นายสุริยาพร  โฮมแพน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ ใบสั่งจา้ง

บรรทุกขยะ ประจาํเดือนพฤศจิกายน ราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท เสนอราคาอยูใ่นวงเงิน เลขที่ 27/2562

งบประมาณ ลงวนัที่  31 ต.ค.61

 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทราบและเห็นควรประกาศ

ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ)......................................................

           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั


