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ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 405,000.00      405,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญสรางสถาปตย หจก.เอกชัยการชาง 1993 เอกสารถูกตองครบถวน สัญญาจางกอสราง เลขที่ 5/2562

แอสฟลทติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย 405,000.00                       400,000.00                       เสนอราคาไมเกินวงเงิน ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

3L-2R-19L-1R หมูที่ 6 ตําบลแพรกหนามแดง หจก.โรลลิ่งสโตน คอนสตรัคชั่น งบประมาณและราคากลาง

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 405,000.00                       

หจก.เอกชัยการชาง 1993

402,000.00                       

2 จางเหมาบริการยายจุดควบคุมและวัสดุอุปกรณและ 110,745.00      110,745.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอสพีที ซีเคียวริเทค บจก.เอสพีที ซีเคียวริเทค เอกสารถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง เลขที่ 106/2562

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ทั้งหมด ไปติดตั้ง 110,745.00                       110,745.00                       เสนอราคาไมเกินวงเงิน ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

ที่ทําการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมูที่ 5 งบประมาณและราคากลาง

ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

3 จางจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับเลี้ยงรับรอง 675.00             675.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุพัตรา  สนองค น.ส.สุพัตรา  สนองค เอกสารถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง เลขที่ 107/2562

ผูเขารวมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 675.00                              675.00                              เสนอราคาไมเกินวงเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ประจําป 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 งบประมาณและราคากลาง

จํานวน 27 ชุด

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (สขร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ในรอบเดือนมิถุนายน 2562
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ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (สขร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ในรอบเดือนมิถุนายน 2562

4 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 17,000.00        17,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายจรัล  รอดบุญชัย นายจรัล  รอดบุญชัย เอกสารถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง เลขที่ 108/2562

ประเภทเรือทองแบน (ไมทั้งลํา) รหัสพัสดุ 033-48-0001 17,000.00                         17,000.00                         เสนอราคาไมเกินวงเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

จํานวน 1 ลํา (5 รายการ) งบประมาณและราคากลาง

5 ซื้อวัสดุสํารวจ ประเภทบันไดอลูมิเนียม จํานวน 2 ชุด 2,782.00          2,782.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทร  รุงอภิญญา นายอาทร  รุงอภิญญา เอกสารถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ เลขที่ 109/2562

(รานโชคชัยพานิช) (รานโชคชัยพานิช) เสนอราคาไมเกินวงเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

2,782.00                           2,782.00                           งบประมาณและราคากลาง

6 ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทกากน้ําตาล จํานวน 15 4,500.00          4,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสักรินทร  ปทุมสูตร นายสักรินทร  ปทุมสูตร เอกสารถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ เลขที่ 110/2562

แกลลอน (30 ลิตร / แกลลอน) (รานแมวลับแล คาถัง) (รานแมวลับแล คาถัง) เสนอราคาไมเกินวงเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

4,500.00                           4,500.00                           งบประมาณและราคากลาง

7 จัดซื้อน้ําดื่ม (ชนิดแกว) สําหรับบริการประชาชน 3,250.00          3,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์  เกิดลมูล นายธีรศักดิ์  เกิดลมูล เอกสารถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ เลขที่ 111/2562

จํานวน 50 ลัง (รานภัทรธน) (รานภัทรธน) เสนอราคาไมเกินวงเงิน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

3,250.00                           3,250.00                           งบประมาณและราคากลาง

8 จางซอมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณสายไฮดรอลิกรถบรรทุก 1,040.00          1,040.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายประวิตร  แจมกลั่น นายประวิตร  แจมกลั่น เอกสารถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง เลขที่ 112/2562

เททายเอนกประสงค พรอมกระเชา หมายเลขทะเบียน (ราน ส.เจริญ ไฮดรอลิก) (ราน ส.เจริญ ไฮดรอลิก) เสนอราคาไมเกินวงเงิน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

80-7417 สมุทรสงคราม จํานวน 2 เสน 1,040.00                           1,040.00                           งบประมาณและราคากลาง
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