
ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี โครงการนอ้มร าลึก 18,000.00      18,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเริงศกัด์ิ  ทองค า นายเริงศกัด์ิ  ทองค า ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 1/2561

พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 9 ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560

2 ค่าจา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์บริการ 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา รอดราษฎร์ นางจนัทนา รอดราษฎร์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 1/2561

รับส่งประชาชนร่วมถวายดอกไมจ้นัทร์ ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560

3 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมสะพาน ตามโครงการ 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง นายคณิศร  อ่อนนุ่ม นายคณิศร  อ่อนนุ่ม ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 7/2561

อนุรักษป์ระเพณีลอยกระทง ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560

4 ค่าจา้งเหมาตดัหญา้ท าความสะอาดสถานท่ี 3,000.00        3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  สายเสียงสด นายฉตัรชยั  สายเสียงสด ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 6/2561

ตามโครงการอนุรักษป์ระเพณีลอยกระทง ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560

5 ค่าจา้งเหมาเวที ตามโครงการอนุรักษ์ 3,500.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ  ทองใบ นายพรเทพ  ทองใบ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 2/2561

ประเพณีลอยกระทง ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง ตามโครงการอนุรักษ์ 4,500.00        4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายธเนศ  ชมวิหค นายธเนศ  ชมวิหค ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 4/2561

ประเพณีลอยกระทง ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560

7 ค่าจา้งเหมาไฟฟ้าติดบริเวณงาน ตามโครง 4,500.00        4,500.00     เฉพาะเจาะเจง นายเกรียงศกัด์ิ เขียมเจริญ นายเกรียงศกัด์ิ เขียมเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 5/2561

การอนุรักษป์ระเพณีลอยกระทง ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560

8 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการอนุรักษ์ 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา รอดราษฎร์ นางจนัทนา รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 7/2561

ประเพณีลอยกระทง ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560

9 ค่าน ้ามนัดีเซล 3,840.53        3,840.53     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าจา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง หมายเลข 6,040.00        6,040.00     เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์ เอมเจริญ นายสมโภชน์ เอมเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 8/2561

ทะเบียน กค 5303 เพชรบุรี ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560

2 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,400.00        8,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านเพชรบุรีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 12/2561

ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560

3 ค่าจา้งเหมาท าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสวิง  เรืองศิลป์  นางสวิง  เรืองศิลป์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 11/2561

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนฯ ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560

4 ค่าจา้งเหมาเช่ารถทวัร์ โครงการอบรม 20,000.00      20,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมนู  บวัทอง นายมนู  บวัทอง ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 9/2561

เด็กและเยาวชนเพ่ิมพนูประสบการณ์ชีวิต ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560

5 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการอบรมเด็ก 428 428 เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 10/2561

และเยาวชนเพ่ิมพนูประสบการณ์ชีวิต ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2560

(ลงช่ือ)

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 รายการ 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเกียรต์ิ ด ารงศกัด์ิ นายเกียรต์ิ ด ารงศกัด์ิ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 14/2561

ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560

7 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ  านวน 1 รายการ 9,600.00        9,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมรกต เพชรชมภูพนัธ์ นางสาวมรกต เพชรชมภูพนัธ์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 13/2561

ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560

8 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 9,843.68        9,843.68     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 1/2561

บา้นดอนยีก่รอก ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

9 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 4,921.84        4,921.84     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 2/2561

บา้นหนองพลบั ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

10 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,750.44        2,750.44     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 3/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2560

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าจดัท าป้ายไวนิล โครงการอบรมสร้าง 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นายเริงศกัด์ิ  ทองค า นายเริงศกัด์ิ  ทองค า ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 16/2561

ภูมิคุม้กนัทางสงัคมฯ ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560

2 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 4,500.00        4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายพิพฒัน์ สระส าราญ นายพิพฒัน์ สระส าราญ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 18/2561

ในพ้ืนท่ีต าบลหนองพลบั ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560

3 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริม 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา รอดราษฎร์ นางจนัทนา รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 15/2561

คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560

4 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 3,970.00        3,970.00     เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  วิวฒัน์วงศว์นา นายอภิชาติ  วิวฒัน์วงศว์นา ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 19/2561

12 รายการ ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560

5 ค่าน ้ามนัดีเซล 6,135.70        6,135.70     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 29  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2560

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นายเริงศกัด์ิ  ทองค า นายเริงศกัด์ิ  ทองค า ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 17/2561

พานอ้งท่องธรรมะ ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560

7 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการอบรมส่งเสริม 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา รอดราษฎร์ นางจนัทนา รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 14/2561

พฒันาอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลหนองพลบั ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560

8 ค่าจดัซ้ือวสัดุ โครงการอบรมส่งเสริม 3,795.00        3,795.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเจียน  ค  าหอม นางสาวเจียน  ค  าหอม ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 23/2561

พฒันาอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลหนองพลบั ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560

9 ค่าจดัซ้ือวสัดุ โครงการอบรมส่งเสริม 7,151.00        7,151.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวา มาบงั นางสาวแพรวา มาบงั ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 24/2561

พฒันาอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลหนองพลบั ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560

10 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนัพร้อมน ้าด่ืม 7,000.00        7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางบรรจง  ทองใบ นางบรรจง  ทองใบ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 21/2561

โครงการอบรมส่งเสริมพฒันาอาชีพฯ ลงวนัท่ี 14  ธนัวาคม 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 29  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2560

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

11 ค่าจดัซ้ือวสัดุ โครงการอบรมส่งเสริม 3,900.00        3,900.00     เฉพาะเจาะจง นางกรพชัรา  เหล็กดี นางกรพชัรา  เหล็กดี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 22/2561

พฒันาอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลหนองพลบั ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 29  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2560

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล ประชาสมัพนัธ์การช าระ 1,284.00        1,284.00     เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา รอดราษฎร์ นางจนัทนา รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 32/2561

ภาษี ประจ าปี พ.ศ.2561 ลงวนัท่ี 4  มกราคม 2561

2 ค่าจา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์การช าระภาษี 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา รอดราษฎร์ นางจนัทนา รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 33/2561

นอกสถานท่ี ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560

3 ค่าจา้งจดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ และค่า 834.60           834.60        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา รอดราษฎร์ นางจนัทนา รอดราษฎร์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 23/2561

สต๊ิกเกอร์ โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560

4 ค่าจา้งจดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ โครงการ 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา รอดราษฎร์ นางจนัทนา รอดราษฎร์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 24/2561

Big Cleaning Day (คร้ังท่ี 1) ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุ ตามโครงการ Big Cleaning Day 1,300.00        1,300.00     เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  วิวฒัน์วงศว์นา นายอภิชาติ  วิวฒัน์วงศว์นา ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 27/2561

(คร้ังท่ี 1) ลงวนัท่ี 20  ธนัวาคม 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนมกราคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ).....................................................ผูร้ายงาน



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม ตามโครงการจดัตั้งจุดให้บริการ 980.00           980.00        เฉพาะเจาะจง นายมณู เลิศอาวาส นายมณู เลิศอาวาส ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 29/2561

ประชาชนในเทศกาลต่างๆ ลงวนัท่ี 22  ธนัวาคม 2560

7 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม ตามโครงการ Big Cleaning Day 280.00           280.00        เฉพาะเจาะจง นายมณู เลิศอาวาส นายมณู เลิศอาวาส ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 26/2561

(คร้ังท่ี 1) ลงวนัท่ี 20  ธนัวาคม 2560

8 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 9,396.24        9,396.24     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 1/2561

บา้นดอนยีก่รอก ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

9 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 4,698.12        4,698.12     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 2/2561

บา้นหนองพลบั ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

10 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,625.42        2,625.42     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 3/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนมกราคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

11 ค่าจา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง 4,715.00        4,715.00     เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์  เอมเจริญ นายสมโภชน์  เอมเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 34/2561

กค-5303 เพชรบุรี ลงวนัท่ี 15  มกราคม 2561

12 ค่าน ้ามนัดีเซล 2,699.00        2,699.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 17 รายการ 9,501.00        9,501.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 36/2561

ลงวนัท่ี 17  มกราคม 2561

14 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 7 รายการ 3,105.00        3,105.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 35/2561

ลงวนัท่ี 17  มกราคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนมกราคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าจา้งเหมาขนยา้ยขยะมูลฝอย 5,000.00        5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชชัชยั  แกว้สะอาด นายชชัชยั  แกว้สะอาด ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 41/2561

ลงวนัท่ี 31  มกราคม 2561

2 ค่าจดัซ้ือวสัดุการท าพิมเสนน ้า ตามโครงการ 15,350.00      15,350.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา บวัศิริ นางสาวอุษา บวัศิริ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 38/2561

อบรมเด็กและเยาวชน ลงวนัท่ี 24  มกราคม 2561

3 ค่าจา้งตดัสต๊ิกเกอร์สะทอ้นแสงเพ่ือซ่อมแซม 1,048.60        1,048.60     เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา รอดราษฎร์ นางจนัทนา รอดราษฎร์ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

กรวยจราจร ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561

4 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม ตามโครงการ Big Cleaning Day 350.00           350.00        เฉพาะเจาะจง นายมณู เลิศอาวาส นายมณู เลิศอาวาส ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

(คร้ังท่ี 1) ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2561

5 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง ตาม 2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสวิง  เรืองศิลป์ นางสวิง  เรืองศิลป์ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิ ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561

ปัญยาทอ้งถ่ิน

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล โครงการอบรมเด็กและ 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นายเริงศกัด์ิ  ทองค า นายเริงศกัด์ิ  ทองค า ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

เยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ธง) 21,000.00      21,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  วิวฒัน์วงศว์นา นายอภิชาติ  วิวฒัน์วงศว์นา ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 43/2561

ลงวนัท่ี 1  กุมภาพนัธ์ 2561

8 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 4 รายการ 23,500.00      23,500.00   เฉพาะเจาะจง นายเกียรติ ด ารงศกัด์ิ นายเกียรติ ด ารงศกัด์ิ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 44/2561

ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561

9 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 10,291.12      10,291.12   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 1/2561

บา้นดอนยีก่รอก ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

10 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 5,145.56        5,145.56     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 2/2561

บา้นหนองพลบั ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

11 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,875.46        2,875.46     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 3/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

12 ค่าน ้ามนัดีเซล 6,517.86        6,517.86     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 3,158.00        3,158.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561

14 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 รายการ 320.00           320.00        เฉพาะเจาะจง นายเกียรติ ด ารงศกัด์ิ นายเกียรติ ด ารงศกัด์ิ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561

15 ค่าจดัซ้ือแบบพิมพพ์ร้อมค่าขนส่ง 1,284.70        1,284.70     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสาฯ โรงพิมพอ์าสาฯ ผูข้ายโดยตรง ท่ี พบ 75902/540

ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

16 ค่าจดัซ้ือแบบพิมพ์ 6,347.50        6,347.50     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสาฯ โรงพิมพอ์าสาฯ ผูข้ายโดยตรง ท่ี พบ 75902/540

ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560

17 ค่าจา้งเช่าพ้ืนท่ีเวบ็ไซต์ 3,000.00        3,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสุดา  โกยสุขโข นางสุดา  โกยสุขโข ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561

18 ค่าจา้งเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยและปรับเกล่ีย 1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชชัชยั  แกว้สะอาด นายชชัชยั  แกว้สะอาด ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

พ้ืนท่ี บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ท่ี 3 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561

19 ค่าจา้งเหมาท าป้ายห้ามทิ้งขยะ 1,200.00        1,200.00     เฉพาะเจาะจง นายมณฑล  เรืองศิลป์ นายมณฑล  เรืองศิลป์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ถนนซอยบา้น 307,000.00    307,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิกรพรเจริญ หจก.สิทธิกรพรเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง สญัญาจา้งเลขท่ี 1/2561

ครูบุญมี ถึงบา้นนายสงดั หมู่ 3 ลงวนัท่ี 30  มกราคม 2561

2 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 8,948.80        8,948.80     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 1/2561

บา้นดอนยีก่รอก ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

3 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 4,474.40        4,474.40     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 2/2561

บา้นหนองพลบั ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,500.00        2,500.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 3/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ  านวน 7 รายการ 15,675.00      15,675.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรชมภูพนัธ์ ร้านเพชรชมภูพนัธ์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 46/2561

ลงวนัท่ี 9  มีนาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมนีาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนมนีาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าจา้งเหมาเวทีและเคร่ืองเสียง ตามโครงการ 8,000.00        8,000.00     เฉพาะเจาะจง นางประทีป จุย้ส าราญ นางประทีป จุย้ส าราญ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 42/2561

ส่งเสริมประเพณีการท่องเท่ียวไทยทรงด า ลงวนัท่ี 9  มีนาคม 2561

7 ค่าเช่าเต็นท ์ตามโครงการส่งเสริมประเพณี 5,000.00        5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศิริ  คุม้ครอง นายศิริ  คุม้ครอง ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 42/2561

ลงวนัท่ี 9  มีนาคม 2561

8 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล โครงการอบรมการปฏิบติั 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นายเริงศกัด์ิ  ทองค า นายเริงศกัด์ิ  ทองค า ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2561

9 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ 3,500.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเริงศกัด์ิ  ทองค า นายเริงศกัด์ิ  ทองค า ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ส่งเสริมประเพณีการท่องเท่ียวไทยทรงด า ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2561

10 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล ประชาสมัพนัธ์โครงการ 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นายเริงศกัด์ิ  ทองค า นายเริงศกัด์ิ  ทองค า ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ฯ ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมนีาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนมนีาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

11 ค่าจดัซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 2 ช้ิน โครงการ 1,400.00        1,400.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวี มาศวิจิตรวงศ์ นายนาวี มาศวิจิตรวงศ์ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ฯ ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2561

12 ค่าน ้ามนัดีเซล 4,053.50        4,053.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

13 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการป้องกนัและ 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

แกไ้ขปัญหาความรุนแรงฯ ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมนีาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนมนีาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าจา้งเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองเสียง 4,500.00        4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสง่า  สระส าราญ นายสง่า  สระส าราญ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

โครงการอบรมและการปฏิบติัธรรมฯ ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2561

2 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 22,216.96      22,216.96   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 1/2561

บา้นดอนยีก่รอก ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

3 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 11,108.48      11,108.48   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 2/2561

บา้นหนองพลบั ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 6,207.68        6,207.68     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 3/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 30  ตุลาคม 2560

5 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์โครงการรณรงคป้์องกนัโรค 640.00           640.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑ ์เพชรบุรี ร้านศึกษาภณัฑ ์เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 46/2561

พิษสุนขับา้ ลงวนัท่ี 26  มีนาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล โครงการรณรงคป้์องกนั 6,687.50        6,687.50     เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 45/2561

โรคพิษสุนขับา้ ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2561

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 17 รายการ 5,675.00        5,675.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑ ์เพชรบุรี ร้านศึกษาภณัฑ ์เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 47/2561

ลงวนัท่ี 26  มีนาคม 2561

8 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 รายการ 15,500.00      15,500.00   เฉพาะเจาะจง นายเกียรต์ิ ด ารงคศ์กัด์ิ นายเกียรต์ิ ด ารงคศ์กัด์ิ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 48/2561

ลงวนัท่ี 26  มีนาคม 2561

9 ค่าจา้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพ้ืนท่ี ต  าบล 4,500.00        4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายพิพฒัน์ สระส าราญ นายพิพฒัน์ สระส าราญ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

หนองพลบั จ  านวน 30 จุด ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2561

10 ค่าน ้ามนัดีเซล 6,697.50        6,697.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

11 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ส าหรับ 353.10           353.10        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ให้บริการประชาชน ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2561

12 ค่าจา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการจดั 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนฯ ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2561

13 ค่าจา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน ้าพระฯ ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2561

14 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม ตามโครงการจดัตั้งจุดให้ 1,050.00        1,050.00     เฉพาะเจาะจง นายมณู เลิศอาวาส นายมณู เลิศอาวาส ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

บริการประชาชนฯ ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2561

15 ค่าจา้งเหมาติดตั้งป๊ัมน ้าอตัโนมติัพร้อมเดินท่อ 1,900.00        1,900.00     เฉพาะเจาะจง นายพิพฒัน์ สระส าราญ นายพิพฒัน์ สระส าราญ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ระบบจ่ายน ้าประปา ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

16 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑถ์งัน ้าไฟเบอร์ 2,000 ลิตร 9,200.00        9,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 51/2561

ลงวนัท่ี 5  เมษายน 2561

17 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑป๊ั์มน ้าอตัโนมติั 6,750.00        6,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 50/2561

ขนาด 250 วตัต์ ลงวนัท่ี 5  เมษายน 2561

18 ค่าจา้งเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง (ชัว่คราว) 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพิพฒัน์  สระส าราญ นายพิพฒัน์  สระส าราญ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561

19 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง โครงการส่งเสริม 1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง นางประทีป จุย้ส าราญ นางประทีป จุย้ส าราญ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

เด็กและเยาวชนสรงน ้าพระรดน ้าขอพรฯ ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2561

20 ค่าจา้งเหมาจดัสถานพร้อมเก็บ ตามโครงการ 16,000.00      16,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเสวก  แกว้คลัณา นายเสวก  แกว้คลัณา ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 46/2561

ส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน ้าพระรดน ้าขอพรฯ ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

21 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ  านวน 5 รายการ 1,350.00        1,350.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรชมภูพนัธ์ ร้านเพชรชมภูพนัธ์ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 6 เมษายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 กล่อง 4,200.00        4,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านเพชรบุรีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2561

2 ค่าน ้ามนัดีเซล 4,168.50        4,168.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

3 ค่าจา้งท าป้ายโครงการให้ความรู้และป้องกนั 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

เร่ืองโรคติดต่อต่างๆ ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561

4 ค่าจา้งท าป้ายโครงการ อสม.สมัพนัธ์พฒันา 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ศกัยภาพดา้นสาธารณสุขต าบลหนองพลบั ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561

5 ค่าจา้งท าป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการท าการ 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 46/2561

เกษตรปลอดภยั ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พ.ค. 61 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเพชร โอเอ ร้านเมืองเพชร โอเอ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 29  เมษายน 2561

2 ค่าจา้งท าป้ายโครงการศึกษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ลงวนัท่ี 4  มิถุนายน 2561

3 ค่าน ้ามนัดีเซล 4,373.50        4,373.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 4,737.60        4,737.60     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 53/2561

บา้นดอนยีก่รอก ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

5 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 2,447.76        2,447.76     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 52/2561

บา้นหนองพลบั ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมถุินายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 29  เดือนมถุินายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1,184.00        1,184.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 54/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

7 ค่าจา้งเหมาพาหนะเดินทาง (รถเมลป์ระจ าทาง) 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์วงศมี์ศกัด์ิ นายประสงค ์วงศมี์ศกัด์ิ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

จ านวน 2 คนั โครงการศึกษาวฒันธรรมฯ ลงวนัท่ี 12  มิถุนายน 2561

8 ค่าป้ายโครงการห่วงใยสุขภาพผูสู้งอายดุว้ย 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561

9 ค่าจา้งซ่อมแซมครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ 2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  ปะริเวทงั นายวิชิต  ปะริเวทงั ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 12  มิถุนายน 2561

10 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 800.00           800.00        เฉพาะเจาะจง นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมถุินายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 29  เดือนมถุินายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

11 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 2 รายการ 14,700.00      14,700.00   เฉพาะเจาะจง นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 60/2561

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

12 ค่าจา้งซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 800.00           800.00        เฉพาะเจาะจง นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

13 ค่าจา้งซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 800.00           800.00        เฉพาะเจาะจง นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

14 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ 3,349.00        3,349.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

15 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 11 รายการ 4,579.00        4,579.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมถุินายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 29  เดือนมถุินายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

16 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 22 รายการ 4,170.00        4,170.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

17 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 รายการ 990.00           990.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

18 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑืคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 ชุด 18,800.00      18,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 55/2561

ลงวนัท่ี 22  พฤษภาคม 2561

19 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน โต๊ะหมู่บูชา 17,000.00      17,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 58/2561

จ านวน 2 ชุด ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

20 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 3 รายการ 19,100.00      19,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 56/2561

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

(ลงช่ือ)

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมถุินายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 29  เดือนมถุินายน  พ.ศ.2561



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

21 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 2 รายการ 7,000.00        7,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 59/2561

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

22 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 1 รายการ 2,200.00        2,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

23 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 2 รายการ 8,500.00        8,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 57/2561

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนมถุินายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 29  เดือนมถุินายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มิ.ย. 61 3,645.00        3,645.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเพชร โอเอ ร้านเมืองเพชร โอเอ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 31  พฤษภาคม 2561

2 ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนท่ีต าบล 5,250.00        5,250.00     เฉพาะเจาะจง นายพิพฒัน์  สระส าราญ นายพิพฒัน์  สระส าราญ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 48/2561

หนองพลบั จ  านวน 35 จุด ลงวนัท่ี 2   กรกฎาคม 2561

3 ค่าน ้ามนัดีเซล 5,392.14        5,392.14     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 8,567.16        8,567.16     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 53/2561

บา้นดอนยีก่รอก ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

5 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 4,145.40        4,145.40     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 52/2561

บา้นหนองพลบั ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,072.70        2,072.70     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 54/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 รายการ 7,980.00        7,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 60/2561

ลงวนัท่ี 4   กรกฎาคม 2561

8 ค่าจดัซ้ือทรายอะเบท จ านวน 7 ถงั 24,500.00      24,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราวินสนั จ  ากดั บริษทั พาราวินสนั จ  ากดั ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 62/2561

ลงวนัท่ี 6   กรกฎาคม 2561

9 ค่าจดัซ้ือวคัซีนพิษสุนขับา้ 10 ml. จ านวน 37,500.00      37,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราวินสนั จ  ากดั บริษทั พาราวินสนั จ  ากดั ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 61/2561

150 ขวด พร้อมอุปกรณ์ ลงวนัท่ี 29   มิถุนายน 2561

10 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างให้กบัคนพิการ ตามโครงการ 80,000.00      80,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ท่ายางคา้ไม้ หจก.ท่ายางคา้ไม้ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 63/2561

แผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ลงวนัท่ี 6   กรกฎาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

11 ค่าจา้งท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลกัษณ์ 1,369.60        1,369.60     เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ลงวนัท่ี 13  กรกฎาคม 2561

12 ค่าจา้งเหมาท าป้ายพร้อมโครงไมแ้ละติดตั้ง 8,346.00        8,346.00     เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 49/2561

โครงการณณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดไขเ้ลือดออก ลงวนัท่ี 6   กรกฎาคม 2561

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการวนัเฉลิมพระชนม 1,600.00        1,600.00     เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

พรรษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม 2561

14 ค่าจดัซ้ือกล่องเก็บเอกสาร จ านวน 2 ใบ 400.00           400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ของส านกังานปลดั ลงวนัท่ี 6  กรกฎาคม 2561

15 ค่าจดัซ้ือกล่องเก็บเอกสาร จ านวน 10 ใบ 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ของกองคลงั ลงวนัท่ี 6  กรกฎาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

16 ค่าจดัซ้ือกล่องเก็บเอกสาร จ านวน 5 ใบ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ของกองการศึกษา ลงวนัท่ี 6  กรกฎาคม 2561

17 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 22 รายการ 10,000.00      10,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 64/2561

ลงวนัท่ี 6   กรกฎาคม 2561

18 ค่าจดัซ้ือกล่องเก็บเอกสาร จ านวน 2 ใบ 400.00           400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ของกองสวสัดิการสงัคม ลงวนัท่ี 6  กรกฎาคม 2561

19 ค่าจดัซ้ือกล่องเก็บเอกสาร จ านวน 3 ใบ 600.00           600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ของกองช่าง ลงวนัท่ี 6  กรกฎาคม 2561

20 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม ตามโครงการวนัเฉลิมพระชนม 700.00           700.00        เฉพาะเจาะจง นายมณู  เลิศอาวาส นายมณู  เลิศอาวาส ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

พรรษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

21 ค่าจา้งซ่อมแซมเคร่ืองตดัก่ิงไม้ 3,820.00        3,820.00     เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐยนต์ ร้านประเสริฐยนต์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 13  กรกฎาคม 2561

22 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 รายการ 12,270.00      12,270.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 65/2561

ลงวนัท่ี 17   กรกฎาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.ค. 61 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเพชร โอเอ ร้านเมืองเพชร โอเอ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 29  มิถุนายน 2561

2 ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี ตามโครงการวนัเฉลิม 18,000.00      18,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเสวก  แกว้คลัณา นายเสวก  แกว้คลัณา ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 50/2561

พระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ลงวนัท่ี 24   กรกฎาคม 2561

3 ค่าน ้ามนัดีเซล 2,889.00        2,889.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 8,975.12        8,975.12     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 53/2561

บา้นดอนยีก่รอก ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

5 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 4,342.80        4,342.80     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 52/2561

บา้นหนองพลบั ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,171.40        2,171.40     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 54/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน โครงการรณรงค์ 2,211.06        2,211.06     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ป้องกนัการแพร่ระบาดโรคไขเ้ลือดออก ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561

8 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 35,000 BTU 84,600.00      84,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธ ารงแอร์ เคร่ืองเยน็ ร้านธ ารงแอร์ เคร่ืองเยน็ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 66/2561

จ านวน 2 เคร่ือง ลงวนัท่ี 19   กรกฎาคม 2561

9 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 3,060.00        3,060.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาชน ร้านปัญญาชน ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ส านกังานปลดั ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561

10 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 210.00           210.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาชน ร้านปัญญาชน ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

กองการศึกษา ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

11 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 180.00           180.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาชน ร้านปัญญาชน ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

กองสวสัดิการสงัคม ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561

12 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 2,118.60        2,118.60     เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561

13 ค่าจา้งเหมาบริการจดัสถานท่ีถวายพระพร 11,000.00      11,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเสวก  แกว้คลัณา นายเสวก  แกว้คลัณา ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 52/2561

ชยัมงคลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ ลงวนัท่ี 9   สิงหาคม 2561

14 ค่าจา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จ  านวน 3 เคร่ือง 3,200.00        3,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561

15 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 รายการ 11,070.00      11,070.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 14  สิงหาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

(ลงช่ือ)

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

16 ค่าจา้งเหมาเดินสายไฟเขา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 11,580.00      11,580.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธ ารงคแ์อร์ เคร่ืองเยน็ ร้านธ ารงคแ์อร์ เคร่ืองเยน็ ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 51/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561

17 ค่าจา้งพน่หมอกควนั ตามโครงการรณรงคป้์องกนั 450.00           450.00        เฉพาะเจาะจง นางสายชล  กลดักลีบ นางสายชล  กลดักลีบ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

การแพร่ระบาดโรคไขเ้ลือดออก ลงวนัท่ี 31  กรกฎาคม 2561

18 ค่าจา้งพน่หมอกควนั ตามโครงการรณรงคป้์องกนั 450.00           450.00        เฉพาะเจาะจง นางสวิง  เรืองศิลป์ นางสวิง  เรืองศิลป์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

การแพร่ระบาดโรคไขเ้ลือดออก ลงวนัท่ี 31  กรกฎาคม 2561

19 ค่าจดัซ้ือธงตราสญัลกัษณ์ จ  านวน 100 ผืน 7,000.00        7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสาริกา  ข  าดี นางสาวสาริกา  ข  าดี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 67/2561

ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561

20 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 1,113.00        1,113.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเพชร โอเอ ร้านเมืองเพชร โอเอ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 17  สิงหาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

21 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล ร่วมสร้างองคก์รคุณธรรม 535.00           535.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 20  สิงหาคม 2561

22 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการด าเนินงานส่ง 428.00           428.00        เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  รอดราษฎร์ นางจนัทนา  รอดราษฎร์ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

เสริมสุขภาพผูสู้งวยั "กิจกรรมผูสู้งวยัหนองพลบั" ลงวนัท่ี 20  สิงหาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

ข้อมูล ณ วนัที่ 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ส.ค. 61 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเพชร โอเอ ร้านเมืองเพชร โอเอ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 31  สิงหาคม 2561

2 ค่าจา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน กค 5303 12,002.19      12,002.19   เฉพาะเจาะจง บริษทั ยนตส์มบติัยนตรการ จ ากดั บริษทั ยนตส์มบติัยนตรการ จ ากดั ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 55/2561

เพชรบุรี ลงวนัท่ี 28   สิงหาคม 2561

3 ค่าน ้ามนัดีเซล 6,449.64        6,449.64     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง

ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 23,189.24      23,189.24   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 53/2561

บา้นดอนยีก่รอก ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

5 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 11,220.60      11,220.60   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 52/2561

บา้นหนองพลบั ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 28  เดือนกันยายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

6 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 5,610.30        5,610.30     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ าฯ สหกรณ์โคนมชะอ าฯ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 54/2561

วดัธรรมรังษี ลงวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2561

7 ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบา้น 11,700.00      11,700.00   เฉพาะเจาะจง นายศราวธุ เรืองสิน นายศราวธุ เรืองสิน ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 54/2561

ดอนยีก่รอก หมู่ท่ี 6 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561

8 ค่าจา้งเหมาขุดลอกวชัพืชเปิดทางน ้าเพ่ือบรรเทา 87,000.00      87,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา เต็มทน นางสาวกาญจนา เต็มทน ผูรั้บจา้งโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 53/2561

ความเดือดร้อนของเกษตรกร จ านวน 2 จุด ลงวนัท่ี 24   สิงหาคม 2561

9 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 10 รายการ 6,067.00        6,067.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 69/2561

ลงวนัท่ี 28   สิงหาคม 2561

10 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 9 รายการ 6,000.00        6,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 71/2561

ลงวนัท่ี 3   กนัยายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 28  เดือนกันยายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน  พ.ศ.2561



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

11 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ 1,760.00        1,760.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 3  กนัยายน 2561

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 4 รายการ 11,880.00      11,880.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 72/2561

ลงวนัท่ี 3  กนัยายน 2561

13 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบ 7,700.00        7,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 70/2561

ฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง ลงวนัท่ี 3   กนัยายน 2561

14 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 4 รายการ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม ผูข้ายโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

ลงวนัท่ี 3  กนัยายน 2561

15 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพ้ืนท่ีต าบล 4,050.00        4,050.00     เฉพาะเจาะจง นายพิพฒัน์ สระส าราญ นายพิพฒัน์ สระส าราญ ผูรั้บจา้งโดยตรง รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

หนองพลบั จ  านวน 27 จุด ลงวนัท่ี 12  กนัยายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 28  เดือนกันยายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

16 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 13 รายการ 5,186.00        5,186.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 74/2561

ลงวนัท่ี 10  กนัยายน 2561

17 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา จ านวน 1 รายการ 12,000.00      12,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ร้านชยัเจริญเฟอร์นิเจอร์ ผูข้ายโดยตรง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 73/2561

ชุดโต๊ะอาหารส าหรับเด็กอนุบาล จ านวน 4 ชุด ลงวนัท่ี 10  กนัยายน 2561

18 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้าเพ่ือการเกษตรทดแทน 199,000.00    199,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิกรพรเจริญ หจก.สิทธิกรพรเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง สญัญาจา้งเลขท่ี 8/2561

ของเดิม (จุดนานายทอง บ่อหวาย) หมู่ 7 ลงวนัท่ี 27   กนัยายน 2561

19 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้าเพ่ือการเกษตรทดแทน 143,000.00    143,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิกรพรเจริญ หจก.สิทธิกรพรเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง สญัญาจา้งเลขท่ี 9/2561

ของเดิม (จุดนานายทบั  ศรีโชค) หมู่ 7 ลงวนัท่ี 27   กนัยายน 2561

20 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้าเพ่ือการเกษตรทดแทน 199,000.00    199,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิกรพรเจริญ หจก.สิทธิกรพรเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง สญัญาจา้งเลขท่ี 10/2561

ของเดิม (จุดนานายเรืองชยั  จนัทร์จ่อย) หมู่ 7 ลงวนัท่ี 27   กนัยายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 28  เดือนกันยายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ

ท่ี จดัซ้ือหรือ เสนอ และราคา โดยสงัเขป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัจา้ง

21 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้าเพ่ือการเกษตรทดแทน 148,000.00    148,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิกรพรเจริญ หจก.สิทธิกรพรเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง สญัญาจา้งเลขท่ี 11/2561

ของเดิม (จุดนานางอินทร์  จีนธู) หมู่ 7 ลงวนัท่ี 27   กนัยายน 2561

22 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้าเพ่ือการเกษตรทดแทน 172,000.00    172,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิกรพรเจริญ หจก.สิทธิกรพรเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง สญัญาจา้งเลขท่ี 12/2561

ของเดิม (จุดนานางทุม  ค  าตนั) หมู่ 7 ลงวนัท่ี 27   กนัยายน 2561

23 โครงการปรับปรุงท่อระบายน ้าคลองนาดอน หมู่ 2 276,000.00    276,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิกรพรเจริญ หจก.สิทธิกรพรเจริญ ผูรั้บจา้งโดยตรง สญัญาจา้งเลขท่ี 13/2561

ลงวนัท่ี 27   กนัยายน 2561

              (นางสาวสายฝน  ปักษาสวย)

                      นกัวิชาการพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วนัที่ 28  เดือนกันยายน  พ.ศ.2561

(ลงช่ือ)




