
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จัดซ้ือน้้ำด่ืม (ส้ำนักงำน) 260.00                260.00               เฉพำะเจำะจง
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ เสนอ

รำคำ 260  บำท
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ  260  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่62/2562 
ลว. 1 ก.พ.. 62

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืม (ศพด. หนองบัวน้อย) 200.00                200.00               เฉพำะเจำะจง
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ เสนอ

รำคำ 200  บำท
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ 200  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่63/2562 
ลว. 1 ก.พ. 62

3
จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิง(ใช้เติม
รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองตัดหญ้ำ
ฯลฯ)

7,000.00                         7,000.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว/ เสนอ

รำคำ 7,000  บำท
สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ 7,000  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่64/2562 
ลว. 1 ก.พ. 62

4
จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 
รำยกำร ของส้ำนักงำนปลัด

850.00                850.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์/เสนอรำคำ 850 

บำท
ร้ำนทววีฒัน์/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

850 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่65/2562 
ลว. 12 ก.พ. 62

5
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 1 
รำยกำร  ของส้ำนักงำนปลัด 2,200.00                         2,200.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนบุญกำรค้ำ/ เสนอรำคำ 
2,200  บำท

ร้ำนบุญกำรค้ำ/ รำคำทีต่กลงซ้ือ 
2,200  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่66/2562 
ลว. 12 ก.พ. 62

6

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 11 
รำยกำร(วสัดุท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์
เลือกต้ัง)  ของส้ำนักงำนปลัด 35,880.00                     35,880.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนบุญกำรค้ำ/ เสนอรำคำ 
35,880  บำท

ร้ำนบุญกำรค้ำ/ รำคำทีต่กลงซ้ือ
35,880  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่67/2562 
ลว. 12 ก.พ. 62

7
จัดซ้ือวสัดุส้ำคอมพิวเตอร์  จ้ำนวน
 1 รำยกำร ของกองคลัง

700.00                700.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเก่งไอที/เสนอรำคำ 700 

บำท
ร้ำนเก่งไอท/ีรำคำทีต่กลงซ้ือ 

700 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่68/2562 
ลว. 13 ก.พ. 62

8
จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 4 
รำยกำร ของกองช่ำง

4,230.00             4,230.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์/เสนอรำคำ 

4,230 บำท
ร้ำนทววีฒัน์/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

4,230 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2562 
ลว. 14 ก.พ. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  28  เดือน  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

กุมภำพันธ์ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

9
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 3 
รำยกำร โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
ประชำชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม

4,320.00             4,320.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์/ เสนอรำคำ 

4,320  บำท
ร้ำนทววีฒัน์/ รำคำทีต่กลงซ้ือ 

4,320  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่70/2562 
ลว. 22 ก.พ. 62

10
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 3 
รำยกำร โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
ประชำชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม

810.00                810.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน พี พี ธนำคุณ / เสนอรำคำ

 810  บำท
ร้ำน พี พี ธนำคุณ / รำคำทีต่กลง

ซ้ือ 810  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่71/2562 
ลว. 22 ก.พ. 62

11
จัดวือ้วสัดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 4 
รำยกำร  ของกองช่ำง

4,480.00             4,480.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์/ เสนอรำคำ 

4,480 บำท
ร้ำนทววีฒัน์/ รำคำทีต่กลงซ้ือ 

4,480  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่72/2562 
ลว. 22 ก.พ. 62

12
จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 11 
รำยกำร ของส้ำนักงำนปลัด

9,406.00             9,406.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์/เสนอรำคำ 

9,406 บำท
ร้ำนทววีฒัน์/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

9,406 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่74/2562 
ลว. 27 ก.พ. 62

13
จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน
 10 รำยกำร ของส้ำนักงำนปลัด

6,625.00             6,625.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบุญกำรค้ำ/เสนอรำคำ 

6,625 บำท
ร้ำนบุญกำรค้ำ/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

6,625 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่76/2562 
ลว. 27 ก.พ. 62

14
จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจ้ำเดือน มีนำคม 2562

57,904.00           57,904.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเษตร สีค้ิว/ เสนอ

รำคำ 57,904.00 บำท
สหกรณ์กำรเษตร สีค้ิว/ รำคำที่
ตกลงซ้ือ 57,904.00 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่77/2562 
ลว. 28 ก.พ. 62

15
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยปิดประกำศ
ประชำสัมพันธเ์กีย่วกับงำนเลือกต้ัง

750.00                750.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ / เสนอ

รำคำ 750 บำท
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ / รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 750 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่92/2562 
ลว. 12 ก.พ. 62

16
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 เคร่ือง 
ของกองคลัง

300.00                300.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเก่งไอที /เสนอรำคำ 300 

บำท
ร้ำนเก่งไอท/ีรำคำทีต่กลงจ้ำง   

300 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่93/2562 
ลว. 13 ก.พ. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  28  เดือน  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

17
จ้ำงเหมำปรับแต่งสภำพพืน้ทีบ่่อ
ขยะ หมูท่ี ่5

1,000.00             1,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยค้ำพรวน เชิดชู /เสนอรำคำ

 1,000 บำท
นำยค้ำพรวน เชิดชู/รำคำทีต่กลง

จ้ำง  1,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่94/2562 
ลว. 14 ก.พ. 62

18
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยปิดประกำศ
ประชำสัมพันธก์ำรเลือกต้ัง จ้ำนวน
 24 ป้ำย ของส้ำนักงำนปลัด

7,200.00             7,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำยทิพย ์ ศิริธรำธวิตัร/
เสนอรำคำ 7,200 บำท

นำงสำยทิพย ์ ศิริธรำธวิตัร/รำคำ
ทีต่กลงจ้ำง  7,200 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่95/2562 
ลว. 15 ก.พ. 62

19
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรม
ให้ควำมรู้ประชำชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม

450.00                450.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ / เสนอ

รำคำ 450 บำท
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ / รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 450 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่96/2562 
ลว. 22 ก.พ. 62

20

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวนัและ
อำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ประชำชน
รักษ์ส่ิงแวดล้อม

10,800.00           10,800.00 เฉพำะเจำะจง
นำงค้ำหมวย  ศรีจันทึก/เสนอ

รำคำ 10,800 บำท
นำงค้ำหมวย  ศรีจันทึก/รำคำที่

ตกลงจ้ำง  10,8000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่97/2562 
ลว. 25 ก.พ. 62

21
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 4 ประจ้ำเดือน มีนำคม 2562

2,000.00             2,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงเกษร  เฮียงสอน /เสนอ

รำคำ 2,000 บำท
นำงเกษร  เฮียงสอน /รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง  2,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่98/2562 
ลว. 28 ก.พ. 62

22
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 5,10,11ประจ้ำเดือน มีนำคม 
2562

6,000.00             6,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงกอบแก้ว โหมกจันทึก / 

เสนอรำคำ 6,000 บำท
นำงกอบแก้ว โหมกจันทึก / 

รำคำทีต่กลงจ้ำง 6,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่99/2562 
ลว. 28 ก.พ. 62

23
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 6 ประจ้ำเดือน มีนำคม 2562

1,200.00             1,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวยพุิน ทิสุก / เสนอรำคำ

 1,200 บำท
นำงสำวยพุิน ทิสุก / รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 1,200 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่100/2562
 ลว. 28 ก.พ. 62

24
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 8 ประจ้ำเดือน มีนำคม  2562

1,500.00             1,500.00 เฉพำะเจำะจง
นำงฉลอม  ไพจันทึก / เสนอ

รำคำ 1,500 บำท
นำงฉลอม  ไพจันทึก / รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 1,500 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่101/2562
 ลว. 28 ก.พ. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  28  เดือน  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

25
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 9 ประจ้ำเดือน มีนำคม 2562

4,000.00             4,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยบุญธรรม  เจือจันทึก / 
เสนอรำคำ 4,000 บำท

นำยบุญธรรม  เจือจันทึก / รำคำ
ทีต่กลงจ้ำง 4,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่102/2562
 ลว. 28 ก.พ. 62

26
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 12 ประจ้ำเดือน มีนำคม 2562

4,000.00             4,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยบุญล้อม จันทสิทธิ ์/ เสนอ

รำคำ 4,000 บำท
นำยบุญล้อม จันทสิทธิ ์/ รำคำที่

ตกลงจ้ำง 4,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่103/2562
 ลว. 28 ก.พ. 62

27
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั 
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กฯ ประจ้ำเดือน
มีนำคม  2562

21,000.00           21,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงแววตำ  สอจันทึก/เสนอ

รำคำ 21,000 บำท
นำงแววตำ  สอจันทึก/รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง  21,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่104/2562
 ลว. 28 ก.พ. 62

28
จ้ำงเหมำรถยนต์รับส่งเด็กนักเรียน
 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กฯ ประจ้ำเดือน
 มีนำคม  2562

17,500.00           17,500.00 เฉพำะเจำะจง
นำยศรำยทุธ  กรินสูงเนิน/
เสนอรำคำ 17,500 บำท

นำยศรำยทุธ  กรินสูงเนิน/รำคำที่
ตกลงจ้ำง 17,500 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่105/2562
 ลว. 28 ก.พ. 62

29
จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป(รำยวนั) 
ดูแลท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
 ประจ้ำเดือน มีนำคม 2561

6,600.00             6,600.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสุภำพ  ฉิมพำลี/เสนอรำคำ

 6,600 บำท
นำงสุภำพ  ฉิมพำลี/รำคำทีต่กลง

จ้ำง 6,600 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่106/2562
 ลว. 28 ก.พ. 62

30
จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
 ของส้ำนักงำน อบต.หนองบัวน้อย
 ประจ้ำเดือนมีนำคม 2562

4,000.00             4,000.00 เฉพำะเจำะจง
บจ. วรีพลโอเอ/ เสนอรำคำ 

4,000 บำท
บจ. วรีพลโอเอ/ รำคำทีต่กลงจ้ำง

 4,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่107/2562
 ลว. 28 ก.พ. 62

31
จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
 ของกองกำรศึกษำ อบต.หนองบัว
น้อย ประจ้ำเดือน มีนำคม 2562

2,000.00             2,000.00 เฉพำะเจำะจง
บจ. วรีพลโอเอ/ เสนอรำคำ 

2,000 บำท
บจ. วรีพลโอเอ/ รำคำทีต่กลงจ้ำง

 2,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่108/2562
 ลว. 28 ก.พ. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  28  เดือน  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

32

จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมคันดิน
บริเวณล้ำห้วยทรำย(บริเวณทีน่ำ
นำยอุดม เพียซ้ำย) หมูท่ี ่4บ้ำน
สุมทุม ต้ำบลหนองบัวน้อย อ้ำเภอ
สีค้ิว จังหวดันครรำชสีมำ

46,000.00           46,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยเพิม่พูล พรหมพันธุใ์จ /
เสนอรำคำ 46,000 บำท

นำยเพิม่พูล พรหมพันธุใ์จ /รำคำ
ทีต่กลงจ้ำง  46,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

สัญญำจ้ำงเลขที ่3/2562 
ลว. 25 ก.พ. 62

ลงชือ่ ผู้รำยงำน ลงชือ่ ผู้ตรวจสอบ
(นำงสำวอญัชลี  พลจันทึก) (นำงชุติญำ  มวีงศ์ปำน)
เจ้ำพนกังำนพัสดุช้ำนำญงำน ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  28  เดือน  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562


