
 
 
 
 
 

ประกาศองค์กาบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มาตรา 9(8)  บัญญัติให้อ านาจ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการก าหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยหน่วยงานของรัฐ
จัดท าสรุปผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการเพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  และส านักงาน ป.ป.ช.ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)  ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เฉพาะค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง)ตามงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดท้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจ่ายขาด
เงินสะสม  ท่ีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  ตุลาคม  2563 

 

 (นายวิชัย  บรรณสาร) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

    

 



                                                                                      สรุปงานด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม                                               แบบ สขร . 1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจดัจา้ง หรือจา้ง คัดเลือก หรือข้อตกลงใน

โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 เช่า เคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 36,000.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 36,000.00 คุณสมบติัครบ 1/2563          1 ต.ค.62

2 ซ้ือ น้ ามันเดือนตุลาคม (งานบริหารทั่วไป) 8,307.00 8,307.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 8,307.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 8,307.00 และราคาต่ าสุด 2/2563          1 ต.ค.62

3 ซ้ือ น้ ามันเดือนตุลาคม (งานบริหารงานคลัง) 3,270.00 3,270.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 3,270.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 3,270.00 " 3/2563          1 ต.ค.62

4 ซ้ือ น้ ามันเดือนตุลาคม (งานสาธารณสุข) 13,720.00 13,720.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 13,720.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 13,720.00 " 5/2563          1 ต.ค.62

6 ซ้ือ น้ ามันเดือนตุลาคม (งานไฟฟ้าและถนน) ๑,๙๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๑,๙๐๐.๐๐ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๑,๙๐๐.๐๐ " 6/2563          1 ต.ค.62

7 จา้ง ยามเดือนตุลาคม ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายประภัย  เกดิดี ๑๒,๐๐๐.๐๐ นายประภัย  เกดิดี ๑๒,๐๐๐.๐๐ " 7/2563          1 ต.ค.62

8 จา้ง แม่บ้านเดือนตุลาคม ศูนย์ฯห้วยโจด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 " 8/2563          1 ต.ค.62

9 จา้ง แม่บ้านเดือนตุลาคม ศูนย์ฯคลองยาง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 " 9/2563          1 ต.ค.62

10 จา้ง แม่บ้านเดือนตุลาคม ศูนย์ฯบ้านบ่อฯ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 " 10/2563        1 ต.ค.62

11 จา้ง รถแมคโครเล็ก ซ่อมท่อประปา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 4,500.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 4,500.00 " 11/2563       16 ต.ค.62

12 จา้ง ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง กข 2495 สระแกว้ (คันน้ าเงิน) 5,879.65 5,879.65 เฉพาะเจาะจง หจก.จนูคาร์แคร์ 5,879.65 หจก.จนูคาร์แคร์ 5,879.65 " 12/2563       16 ต.ค.62

13 จา้ง ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน้ า (ระบบแอร์) 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง วัฒนาประดับยนต์ 1,650.00 วัฒนาประดับยนต์ 1,650.00 " 13/2563       17 ต.ค.62

14 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถบรรทุกน้ า 2 หม้อ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง วัฒนาประดับยนต์ 6,200.00 วัฒนาประดับยนต์ 6,200.00 " 14/2563       17 ต.ค.62

15 จา้ง ซ่อมคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ฯคลองยาง) 428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอที แอนด์ ซอฟต์เทค 428.00 หจก. ไอที แอนด์ ซอฟต์เทค 428.00 " 15/2563      25 ต.ค. 62

              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)   (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)  (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
(ลงชื่อ)…………......….........…………………….……….. (ลงชื่อ)………………..…………...................……………. (ลงชื่อ)………..................................………………
              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
                       เจ้าหนา้ที่                     หวัหนา้เจ้าหนา้ที่             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ























































                                                                                      สรุปงานด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม                                                แบบ สขร . 1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ หรือจดัจา้ง หรือจา้ง คัดเลือก หรือข้อตกลงใน

โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือ น้ ามันเดือนสิงหาคม (งานบริหารทั่วไป) 3,605.00 3,605.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 3,605.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 3,605.00 คุณสมบติัครบ 199/2563   31 ก.ค. 63

2 ซ้ือ น้ ามันเดือนสิงหาคม (งานบริหารงานคลัง) 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 2,940.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 2,940.00 และราคาต่ าสุด 200/2563   31 ก.ค. 63

3 ซ้ือ น้ ามันเดือนสิงหาคม (งานฯสาธารณสุข) 9,770.00 9,770.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 9,770.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 9,770.00 " 201/2563   31 ก.ค. 63

4 ซ้ือ น้ ามันเดือนสิงหาคม (งานป้องกนัภัยฯ) เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั " 202/2563   31 ก.ค. 63

5 ซ้ือ น้ ามันเดือนสิงหาคม (งานไฟฟ้าและถนน) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,500.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,500.00 " 203/2563   31 ก.ค. 63

6 จา้ง ยามเดือนสิงหาคม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์  ค าน้อย 12,000.00 นายพิทักษ์  ค าน้อย 12,000.00 " 204/2563   31 ก.ค. 63

7 จา้ง แม่บ้านเดือนสิงหาคม ศูนย์ฯห้วยโจด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 " 205/2563   31 ก.ค. 63

8 จา้ง แม่บ้านเดือนสิงหาคม ศูนย์ฯคลองยาง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 " 206/2563   31 ก.ค. 63

9 จา้ง แม่บ้านเดือนสิงหาคม ศูนย์ฯบ้านบ่อฯ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 " 207/2563   31 ก.ค. 63

10 จา้ง คนขับรถบรรทุกขยะ เดือนสิงหาคม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญล้อม นามแย้ม 7,000.00 นายบุญล้อม นามแย้ม 7,000.00 " 208/2563   31 ก.ค. 63

11 ซ้ือ ยาก าจดัยุงและทรายก าจดัลูกน้ า โครงการ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรุฬห์ทอง จ ากดั ๓๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท แสงวิรุฬห์ทอง จ ากดั ๓๙,๐๐๐.๐๐ " 209/2563   5 ส.ค. 63

ชุมชนห้วยโจดร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

12 ซ้ือ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โครงการชุมชน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 12,000.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 12,000.00 " 210/2563   10 ส.ค. 63

ห้วยโจดร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 

13 จา้ง ท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ องิค์เจท็ จ ากดั 1,200.00 บริษัท ล้านแชมป์ องิค์เจท็ จ ากดั 1,200.00 " 211/2563   10 ส.ค. 63

สมเด็จพระนางเจา้สิริกติต์ิฯ

14 จา้ง ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ (ปะผุ) 22,790.00 22,790.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 22,790.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 22,790.00 " 212/2563   11 ส.ค. 63

15 จา้ง เหมาไถพร้อมดายวัชพืช โครงการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์  วาสนารวยรุ่ง 10,000.00 นายวัชรินทร์  วาสนารวยรุ่ง 10,000.00 " 213/2563  18  ส.ค. 63

บ ารุงรักษาต้นไม้ฯ 

16 จา้ง คนขับรถบรรทุกขยะ เดือนสิงหาคม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายส ารอง  เย็นเหลือ 3,500.00 นายส ารอง  เย็นเหลือ 3,500.00 " 214/2563  18  ส.ค. 63

17 ซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 4,875.00 4,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน 4,875.00 ร้านตะวัน 4,875.00 " 215/2563  19  ส.ค. 63

18 จา้ง วิจยัส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา 25,000.00 มหาวิทยาลัยบูรพา 25,000.00 " 216/2563   24 ส.ค. 63

            (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
(ลงชื่อ)…………......….........…………………….……….. (ลงชื่อ)………………..…………...................……………. (ลงชื่อ)………..................................………………
              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)

                       เจ้าหนา้ที่                     หวัหนา้เจ้าหนา้ที่             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง





                                                                                      สรุปงานด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน                                               แบบ สขร . 1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ หรือจดัจา้ง หรือจา้ง คัดเลือก หรือข้อตกลงใน

โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือ น้ ามันเดือนกนัยายน (งานบริหารทั่วไป) 5,343.00 5,343.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 5,343.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 5,343.00 คุณสมบติัครบ 217/2563   31 ส.ค. 63

2 ซ้ือ น้ ามันเดือนกนัยายน (งานบริหารงานคลัง) ๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๒,๓๐๐.๐๐ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๒,๓๐๐.๐๐ และราคาต่ าสุด 218/2563   31 ส.ค. 63

3 ซ้ือ น้ ามันเดือนกนัยายน (งานฯสาธารณสุข) ๗,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๗,๒๐๐.๐๐ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๗,๒๐๐.๐๐ " 219/2563   31 ส.ค. 63

4 ซ้ือ น้ ามันเดือนกนัยายน (งานไฟฟ้าและถนน) 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,300.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,300.00 " 221/2563   31 ส.ค. 63

5 จา้ง ยามเดือนกนัยายน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์  ค าน้อย 12,000.00 นายพิทักษ์  ค าน้อย 12,000.00 " 222/2563   31 ส.ค. 63

6 จา้ง แม่บ้านเดือนกนัยายน ศูนย์ฯห้วยโจด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 " 223/2563   31 ส.ค. 63

7 จา้ง แม่บ้านเดือนกนัยายน ศูนย์ฯคลองยาง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 " 224/2563   31 ส.ค. 63

8 จา้ง แม่บ้านเดือนกนัยายน ศูนย์ฯบ้านบ่อฯ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 " 225/2563   31 ส.ค. 63

9 จา้ง คนขับรถบรรทุกขยะ เดือนกนัยายน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญล้อม นามแย้ม 7,000.00 นายบุญล้อม นามแย้ม 7,000.00 " 226/2563   31 ส.ค. 63

10 จา้ง รถแบคโฮเล็ก ซ่อมแซมท่อประปา 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 2,100.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 2,100.00 " 227/2563   3 ก.ย. 63

11 จา้ง ขยายเขตประปา ม.1 งบกลาง 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 39,000.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 39,000.00 " 228/2563   9 ก.ย. 63

12 จา้ง ซ่อมฝาท่อระบายน้ า ม.1 งบกลาง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 16,000.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 16,000.00 " 229/2563   9 ก.ย. 63

13 จา้ง ซ่อมเคร่ืองขยายเสียง ม.2 (กองช่าง) 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 4,460.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 4,460.00 " 230/2563   9 ก.ย. 63

14 ซ้ือ วัสดุอืน่ (วัสดุผลิตน้ าประปา) 23,272.50 23,272.50 เฉพาะเจาะจง บจ. วี.เจ.เอ.เอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 23,272.50 บจ. วี.เจ.เอ.เอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 23,272.50 " 231/2563   11 ก.ย. 63

15 จา้ง ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ 81-6055 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาการยาง 1,400.00 รัตนาการยาง 1,400.00 " 232/2563   14 ก.ย. 63

สระแกว้ (ยาง)

16 จา้ง ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ 80-7573  8,650.00 8,650.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 8,650.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 8,650.00 " 233/2563   15 ก.ย. 63

สระแกว้

              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจติร์)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
(ลงชื่อ)…………......….........…………………….……….. (ลงชื่อ)………………..…………...................……………. (ลงชื่อ)………..................................………………
              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)

                       เจ้าหนา้ที่                     หวัหนา้เจ้าหนา้ที่             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



                                                                                      สรุปงานด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน                                               แบบ สขร . 1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ หรือจดัจา้ง หรือจา้ง คัดเลือก หรือข้อตกลงใน

โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

17 จา้ง ขุดลัดคลองยางช่วงทดยายเยาว์ 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 15,500.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 15,500.00 คุณสมบติัครบ 234/2563   17 ก.ย. 63

ให้เป็นแนวตรง และราคาต่ าสุด

18 จา้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 7,000.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 7,000.00 " 235/2563   23 ก.ย. 63

จ านวน ๒ สาย 

19 ซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน กองช่าง 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา 2,550.00 หจก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา 2,550.00 " 236/2563   24 ก.ย. 63

เคร่ืองฉีดน้ ารงดันสูง

20 ซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 12,980.00 12,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระแกว้ กล้องวงจรปิด 12,980.00 หจก.สระแกว้ กล้องวงจรปิด 12,980.00 " 237/2563   25 ก.ย. 63

21 ซ้ือ วัสดุส านักงาน ส านักปลัด 20,863.00 20,863.00 เฉพาะเจาะจง บี พี เพื่อนนักเรียน  20,863.00 บี พี เพื่อนนักเรียน  20,863.00 " 238/2563   25 ก.ย. 63

22 ซ้ือ ครุภัณฑ์อืน่ งานป้องกนัภัยฯ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 16,000.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 16,000.00 " 239/2563   25 ก.ย. 63

(เล่ือยเคร่ืองโซ่ยนต์ 2 เคร่ือง) 

23 ซ้ือ วัสดุส านักงาน ศูนย์ฯเด็กเล็ก 14,185.00 14,185.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน 14,185.00 ร้านตะวัน 14,185.00 " 240/2563   25 ก.ย. 63

24 ซ้ือ วัสดุส านักงาน กองการศึกษา 4,398.00 4,398.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน 4,398.00 ร้านตะวัน 4,398.00 " 241/2563   25 ก.ย. 63

25 ซ้ือ วัสดุส านักงาน กองช่าง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเรือนเคร่ืองเขียน จ ากดั 30,000.00 บริษัท ศรีเรือนเคร่ืองเขียน จ ากดั 30,000.00 " 242/2563   25 ก.ย. 63

26 ซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน กองช่าง ตู้เอกสาร 4 ตู้ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตติพร 22,000.00 ร้านรัตติพร 22,000.00 " 243/2563   28 ก.ย. 63

27 ซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 9,340.00 9,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน 9,340.00 ร้านตะวัน 9,340.00 " 244/2563   29 ก.ย. 63

              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
(ลงชื่อ)…………......….........…………………….……….. (ลงชื่อ)………………..…………...................……………. (ลงชื่อ)………..................................………………
              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)

                       เจ้าหนา้ที่                     หวัหนา้เจ้าหนา้ที่             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด


