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ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ 3,080.00           3,080.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสากล  กุลหอม นายสากล  กุลหอม เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 6/2562

ที่ชํารุด เพื่อจัดทําตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 1 ชุด (ร้านสากล การไฟฟ้า) (ร้านสากล การไฟฟ้า) เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

(จุดที่ 1/49 - 1/59 รวม 10 จุด และจุดที่ 5/31 - 3,080.00                        3,080.00                        งบประมาณและราคากลาง

5/37) หมู่ที่ 1 ตําบลแพรกหนามแดง

2 จ้างจัดทําป้ายผ้าไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 500.00              432.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนกานต์ ศุกระศร นายชนกานต์ ศุกระศร เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 7/2562

จํานวน 1 ผืน เพื่อใช้ในกิจกรรม "จิตอาสา เราทําความดี (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ด้วยหัวใจ" (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 1) 432.00                           432.00                           งบประมาณและราคากลาง

3 จัดซื้อน้ําดื่ม (ชนิดถ้วย) จํานวน 8 ลัง เพื่อใช้ในกิจกรรม 560.00              520.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์  เกิดละมูล นายธีรศักดิ์  เกิดละมูล เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 8/2562

"จิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ" (ลงแขกลงคลอง (ร้านภัทรธน) (ร้านภัทรธน) เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 1) 520.00                           520.00                           งบประมาณและราคากลาง

4 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจกรรม "จิตอาสา 4,500.00           4,379.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอ.เอ็น.ออยล์ บจก.พี.เอ.เอ็น.ออยล์ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบสําคัญจ่ายน้ํามัน

เราทําความดีด้วยหัวใจ" (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 1) 4,379.00                        4,379.00                        เสนอราคาไม่เกินวงเงิน เลขที่ 171 - 172

งบประมาณและราคากลาง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
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5 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป 5,050.40           5,050.40           วิธีเฉพาะเจาะจง นายก้องเกียรติ  เชาว์นิธิ นายก้องเกียรติ  เชาว์นิธิ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 9/2562

และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชํารุด จํานวน 8 (อู่เพื่อนยนต์) (อู่เพื่อนยนต์) เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

รายการ ของรถยนส่วนกลาง กข - 1290 สมุทรสงคราม 5,050.40                        5,050.40                        งบประมาณและราคากลาง

รหัสพัสดุ 002-44-0001

6 จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับเลี้ยงรับรอง 625.00              625.00              วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุพัตรา  สนองค์ น.ส.สุพัตรา  สนองค์ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 10/2562

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 625.00                           625.00                           เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ประจําปี 2561 จํานวน 25 ชุด งบประมาณและราคากลาง

7 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็ค / ซ่อมแซม 1,765.50           1,765.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลล์ บจก.อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลล์ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 11/2562

เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชํารุดของรถบรรทุกเทท้าย 1,765.50                        1,765.50                        เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้ออีซูซุ งบประมาณและราคากลาง

หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม

8 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็ค / ซ่อมแซม 3,837.56           3,837.56           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 12/2562

เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชํารุดตามสภาพการใช้งานของ 3,837.56                        3,837.56                        เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม งบประมาณและราคากลาง


