
ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานส ารวจ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เสนอราคาต  าสุดและ เลขที   1/61 2 ต.ค 60

โครงสร้างพ้ืนฐานและการปฏิบัติงานด้านอื น ๆ นายอุดม  วรรณุลัย นายอุดม  วรรณุลัย อยู่ในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   2/61 2 ต.ค 60

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบประปา นายรุณ  ยศสูงเนิน นายรุณ  ยศสูงเนิน
3 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   3/61 2 ต.ค 60

นายวิเชียร  หัสจรรย์ นายวิเชียร  หัสจรรย์
4 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   4/61 2 ต.ค 60

นายทองสุข  ห้าวหาญ นายทองสุข  ห้าวหาญ
5 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   5/61 2 ต.ค 60

นางสาวปองรักษ์  งอยกุดจิก นางสาวปองรักษ์  งอยกุดจิก
6 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   6/61 2 ต.ค 60

นายจักรวุฒิ  วงละคร นายจักรวุฒิ  วงละคร
7 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   7/61 2 ต.ค 60

นายสิทธิโชค  ประดับวงศ์ นายสิทธิโชค  ประดับวงศ์
8 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   8/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บ้านทุ่งใหญ่ นางสาวอ าพันธ์  ติสันเทียะ นางสาวอ าพันธ์  ติสันเทียะ
9 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   9/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บ้านทุ่งใหญ่ นางสาวเบญจมาภรณ์  ทูนขุนทด นางสาวเบญจมาภรณ์  ทูนขุนทด

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี   16   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

10 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เสนอราคาต  าสุดและ เลขที   10/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บ้านมาบสมอ นางสาวอัมรา  บ าเรอกลาง นางสาวอัมรา  บ าเรอกลาง อยู่ในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   11/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บ้านบุมะกรูด นางสาววรรณศิริ  ภาชะนัย นางสาววรรณศิริ  ภาชะนัย
12 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   12/61 2 ต.ค 60

นางฐิตินันท์  เช้ือโคกสูง นางฐิตินันท์  เช้ือโคกสูง
13 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   13/61 2 ต.ค 60

นางสาวจินตหรา  โพธิราแสง นางสาวจินตหรา  โพธิราแสง
14 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   14/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที จัดเก็บรายได้ นางสาวจุฑามาศ  อุ่นกุดเชือก นางสาวจุฑามาศ  อุ่นกุดเชือก
15 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   15/61 2 ต.ค 60

นักการภารโรงและรักษาความปลอดภัย นายปัญญา  ร่มโพธ์ิ นายปัญญา  ร่มโพธ์ิ
16 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   16/61 2 ต.ค 60

ส่วนกลางและจัดส่งเอกสาร นายสมชาย  พงษ์ศักด์ิศรี นายสมชาย  พงษ์ศักด์ิศรี
17 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   17/61 2 ต.ค 60

ดูแลรักษาความสะอาด นางสาวรัชนี  แปวหล  า นางสาวรัชนี  แปวหล  า
18 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยเหลือ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   18/61 2 ต.ค 60

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอัศนัย  กฤษบุญ นายอัศนัย  กฤษบุญ

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี   16   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยเหลือ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เสนอราคาต  าสุดและ เลขที   19/61 2 ต.ค 60

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเสถียร  ภาพันธ์ นายเสถียร  ภาพันธ์ อยู่ในวงเงินงบประมาณ

20 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   20/61 2 ต.ค 60

ช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที นางอ าคา  อินนิ ม นางอ าคา  อินนิ ม
21 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   21/61 2 ต.ค 60

ช่วยเหลืองานสาธารณสุขฯ นายปรากานต์  ทาไกร นายปรากานต์  ทาไกร
22 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   22/61 2 ต.ค 60

ช่วยเหลืองานสาธารณสุขฯ นายเจริญกิจ  พลลาภ นายเจริญกิจ  พลลาภ
23 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   23/61 2 ต.ค 60

ช่วยเหลืองานสาธารณสุขฯ นายทรงชัย  ยุทธยศ นายทรงชัย  ยุทธยศ
24 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที   24/61 2 ต.ค 60

ธุรการกองสาธารณสุขฯ นางสาวฉัตรทิพย์  ทะวะลัย นางสาวฉัตรทิพย์  ทะวะลัย
25 จ้างเหมาบริการเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,500       3,500     ตกลงราคา 3,500 3,500 เลขที   25/61 2 ต.ค 60

ประจ าเดือน ต.ค 60 ร้านเจษฎาก๊อปป้ี ร้านเจษฎาก๊อปป้ี
26 จัดซ้ือน้ าดื ม 2,560       2,560     ตกลงราคา 2,560 2,560 เลขที   26/61 2 ต.ค 60

ประจ าเดือน ต.ค 60 ร้านพินันท์น้ าดื ม ร้านพินันท์น้ าดื ม
27 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง  23,790     23,790   ตกลงราคา 23,790 23,790 เลขที   27/61 2 ต.ค 60

ประจ าเดือน ต.ค 60 หจก.หินดาดน้อยบริการ หจก.หินดาดน้อยบริการ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี   16   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,200       1,200     ตกลงราคา 1,200 1,200 เสนอราคาต  าสุดและ เลขที   31/61 17 ต.ค 60

(ดาวเรือง จ านวน 100 ต้น) ไร่เขาเล็งอินทรีย์เกษตร ไร่เขาเล็งอินทรีย์เกษตร อยู่ในวงเงินงบประมาณ

29 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์สีขาว 5,000       5,000     ตกลงราคา 5,000 5,000 เลขที   32/61 17 ต.ค 60

จ านวน 10 หลัง นายคูณ  ทองน้อย นายคูณ  ทองน้อย
30 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,550       2,550     ตกลงราคา 2,550 2,550 เลขที   33/61 17 ต.ค 60

นางจันทร์เพ็ญ  ศรียุกต์นิรันดร์ นางจันทร์เพ็ญ  ศรียุกต์นิรันดร์
31 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา 1,000       1,000     ตกลงราคา 1,000 1,000 เลขที   34/61 17 ต.ค 60

วันปิยมหาราช นายศราวุธ  จันพิทักษ์ นายศราวุธ  จันพิทักษ์
32 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ส าหรับต้ังโต๊ะ 7,400       7,400     ตกลงราคา 7,400 7,400 เลขที   35/61 24 ต.ค 60

โรงทานในงานพระราชพิธี นายคูณ  ทองน้อย นายคูณ  ทองน้อย
33 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 1,800       1,800     ตกลงราคา 1,800 1,800 เลขที   36/61 24 ต.ค 60

นายวิระ  จันทร์แสง นายวิระ  จันทร์แสง
34 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 1,320       1,320     ตกลงราคา 1,320 1,320 เลขที   37/61 27 ต.ค 60

(ประชุมสภาฯ) นายเทพฤทธ์ิ  หัสการ นายเทพฤทธ์ิ  หัสการ
35 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื องดื ม 825          825        ตกลงราคา 825 825 เลขที   38/61 27 ต.ค 60

(ประชุมสภาฯ) นายเทพฤทธ์ิ  หัสการ นายเทพฤทธ์ิ  หัสการ

วันท่ี   16   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,200        5,200        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ ซี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์ ซี คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุดและ เลขที  ๑๖๙/6๓ ๖ ส.ค ๖๓

5,200 5,200 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20,000      20,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ประดิษฐ์เซอร์วิส หจก.ประดิษฐ์เซอร์วิส เลขที  ๑๗๐/6๓ ๖ ส.ค ๖๓

(กระเช้าไฟฟ้า) 20,000 20,000
3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,120        6,120        เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธคอมพิวเตอร์ ร้านยุทธคอมพิวเตอร์ เลขที  ๑๗๑/6๓ ๑๓ ส.ค ๖๓

6,120 6,120
4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 24,987      24,987      เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธคอมพิวเตอร์ ร้านยุทธคอมพิวเตอร์ เลขที  ๑๗๒/6๓ ๑๓ ส.ค ๖๓

24,987 24,987
5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,850      14,850      เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญทรัพย์ ร้านเพชรเจริญทรัพย์ เลขที  ๑๗๓/6๓ ๑๓ ส.ค ๖๓

14,850 14,850
6 จัดซ้ือวัสดุเครื องดับเพลิง 60,000      60,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ถังทองพาณิชย์ หจก.ถังทองพาณิชย์ เลขที  ๑๗๔/6๓ ๑๓ ส.ค ๖๓

60,000 60,000
7 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม 20,000      20,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรมิตรสาลีก่อสร้าง หจก.เพชรมิตรสาลีก่อสร้าง เลขที  ๑๗๕/6๓ ๑๔ ส.ค ๖๓

บ้านผู้พิการ นางประยูร ม.๕ 20,000 20,000
8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม 20,000      20,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรมิตรสาลีก่อสร้าง หจก.เพชรมิตรสาลีก่อสร้าง เลขที  ๑๗๖/6๓ ๑๔ ส.ค ๖๓

บ้านผู้พิการ นางสมใจ ม.๕ 20,000 20,000
9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม 20,000      20,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรมิตรสาลีก่อสร้าง หจก.เพชรมิตรสาลีก่อสร้าง เลขที  ๑๗๗/6๓ ๑๔ ส.ค ๖๓

บ้านผู้พิการ น.ส.ศิริโฉม  ม.๑๔ 20,000 20,000
10 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ 1,200        1,200        เฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎาก๊อปป้ี ร้านเจษฎาก๊อปป้ี เลขที  ๑๗๘/6๓ ๑๗ ส.ค ๖๓

1,200 1,200
11 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 500           500           เฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎาก๊อปป้ี ร้านเจษฎาก๊อปป้ี เลขที  ๑๗๙/6๓ ๑๗ ส.ค ๖๓

ต้ังโต๊ะ 500 500

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  ๒๕๖๓
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ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
12 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 22,000      22,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ถังทองพาณิชย์ หจก.ถังทองพาณิชย์ เสนอราคาต  าสุดและ เลขที  ๑๘๐/6๓ ๑๗ ส.ค ๖๓

(ป้ัมน้ า ๓ แรงม้า) 22,000 22,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างเหมาที ปรึกษา วิจัย ประเมินผล 17,000      17,000      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณฯ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณฯ เลขที  ๑๘๒/6๓ ๒๐ ส.ค ๖๓

หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 17,000 17,000
14 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 138,400    138,400    เฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริค หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริค เลขที  ๑๘๓/6๓ ๒๕ ส.ค ๖๓

(เครื องปรับอากาศ) 138,400 138,400
15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 44,500      44,500      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญมอเตอร์ ร้านเจริญมอเตอร์ เลขที  ๑๘๔/6๓ ๒๕ ส.ค ๖๓

(รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี) 44,500 44,500
16 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 96,470      96,470      เฉพาะเจาะจง หสม.ประดิษฐ์เซอร์วิส หสม.ประดิษฐ์เซอร์วิส เลขที  ๑๘๕/6๓ ๒๖ ส.ค ๖๓

รถตักหน้าขุดหลัง 96,470 96,470
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 243,000    243,000    เฉพาะเจาะจง หจก.วธาวุธก่อสร้าง หจก.วธาวุธก่อสร้าง เลขที  ๑๘๖/6๓ ๒๗ ส.ค ๖๓

จากป้ัมน้ ามันบางจาก-เขาเล็ง ม.๖ 243,000 243,000
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 243,000    243,000    เฉพาะเจาะจง หจก.วธาวุธก่อสร้าง หจก.วธาวุธก่อสร้าง เลขที  ๑๘๗/6๓ ๒๗ ส.ค ๖๓

จากบ้านโนนเมือง-ฝายสัมฤทธ์ิ ม.๑๐ 243,000 243,000
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 250,000    250,000    เฉพาะเจาะจง หจก.วธาวุธก่อสร้าง หจก.วธาวุธก่อสร้าง เลขที  ๑๘๘/6๓ ๒๗ ส.ค ๖๓

จากปากทางเข้า-บ้านนางหมอน ม.๑๒ 250,000 250,000
20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,500        7,500        เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญทรัพย์ ร้านเพชรเจริญทรัพย์ เลขที  ๑๘๙/6๓ ๒๘ ส.ค ๖๓

7,500 7,500
21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,120        5,120        เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญทรัพย์ ร้านเพชรเจริญทรัพย์ เลขที  ๑๙๐/6๓ ๒๘ ส.ค ๖๓

5,120 5,120
22 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องพ่นหมอกควัน 5,000        5,000        เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริเคมีภัณฑ์ ร้านพรศิริเคมีภัณฑ์ เลขที  ๑๙๑/6๓ ๒๘ ส.ค ๖๓

5,000 5,000
23 จัดซ้ือเส้ือกีฬาสี ตามโครงการแข่งขัน 13,900      13,900      เฉพาะเจาะจง ร้านจีเจ สปอร์ต ร้านจีเจ สปอร์ต เลขที  ๑๙๒/6๓ ๒๘ ส.ค ๖๓

กีฬาสีต้านยาเสพติด 13,900 13,900
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ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
24 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 17,600      17,600      เฉพาะเจาะจง ร้านจีเจ สปอร์ต ร้านจีเจ สปอร์ต เสนอราคาต  าสุดและ เลขที  ๑๙๓/6๓ ๒๘ ส.ค ๖๓

ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด 17,600 17,600 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

25 จัดซ้ือวัสดุกีฬา 46,462      46,462      เฉพาะเจาะจง ร้านจีเจ สปอร์ต ร้านจีเจ สปอร์ต เลขที  ๑๙๔/6๓ ๒๘ ส.ค ๖๓

46,462 46,462
26 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 59,000      59,000      เฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริค หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริค เลขที  ๑๙๕/6๓ ๓๑ ส.ค ๖๓

(เครื องพ่นหมอกควัน) 59,000 59,000
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี   ๘  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 256๓


