
                                                                           สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวดัศรีสะเกษ

ล ำดบัท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ี / วนัท่ี

ซ้ือ/จำ้ง และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จำ้ง ของสัญญำซ้ือหรือจำ้ง

176 ซ้ือน ้ำด่ืม  1,090           1,090             เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ้ำด่ืมลูกแพร ร้ำนน ้ำด่ืมลูกแพร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 133/2563 ลว.30 พค.63

177 ซ้ือน ้ำมนั  2,300           2,300             เฉพำะเจำะจง หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 135/2563 ลว.30 พค.63

178 ซ้ือวำรสำรส่ิงพิมพ ์ 1,200           1,200             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอกัษรสิน ร้ำนอกัษรสิน มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 134/2563 ลว.30 พค.63

179 จำ้งยำม อบต.หนองบวัดง 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  วรรณวงษ์ นำยสมเกียรติ  วรรณวงษ์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 136/2563 ลว.30 พค.63

180 จำ้งขดุลอกหนองน ้ำ 2  แห่ง 99,000         99,000           เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญศกัด์ิทรัพยรุ่์งเรือง หจก.เจริญศกัด์ิทรัพยรุ่์งเรือง มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 137/2563 ลว.25 มิย.63

181 ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.4-ม.5 451,000.00  451,000.00    เฉพำะเจำะจง หจกบุญเจริญรำษีก่อสร้ำง หจกบุญเจริญรำษีก่อสร้ำง มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย ส.28 /2563 ลว.12 มิย.63

182 ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.3-คนัไดร์ 470,000.00  470,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บึงบูรพธุ์รกิจโยธำ หจก.บึงบูรพธุ์รกิจโยธำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย ส.29 /2563 ลว.12 มิย.63

183 ก่อสร้ำงถนน ขำ้ง รพสต.-คนัไดร์ 445,000.00  445,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บึงบูรพธุ์รกิจโยธำ หจก.บึงบูรพธุ์รกิจโยธำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย ส.30 /2563 ลว.12 มิย.63

184 ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.3-คนัไดร์ 454,000.00  454,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บึงบูรพธุ์รกิจโยธำ หจก.บึงบูรพธุ์รกิจโยธำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย ส.31 /2563 ลว.12 มิย.63

185 จำ้งงำนผูดู้แลสวน 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำยแถว  เสเร นำยแถว  เสเร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 140/2563 ลว. 30 มิย.63

186 จำ้งยำมสถำนีสูบน ้ำ 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  สิงห์ลี นำยอุดร  สิงห์ลี มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 138/2563 ลว. 30 มิย.63

187 จำ้งท ำควำมสะอำดศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำงล ำใย  กำยแกว้ นำงล ำใย  กำยแกว้ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 139/2563 ลว. 30 มิย.63

188 จำ้งยำม อบต.หนองบวัดง 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  วรรณวงษ์ นำยสมเกียรติ  วรรณวงษ์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 141/2563 ลว. 30 มิย.63

(ลงช่ือ)                                                                 ผูจ้ดัท  ำ                                                                                                (ลงช่ือ)                                                                      ผูต้รวจสอบ

             (                                                              )                                         (                                                                 )                                                            



                                                                           สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวดัศรีสะเกษ

ล ำดบัท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ี / วนัท่ี

ซ้ือ/จำ้ง และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จำ้ง ของสัญญำซ้ือหรือจำ้ง

189 จำ้งผูดู้แลกำรผลิตน ้ำประปำ 5,500           5,500             เฉพำะเจำะจง นำยบุญมี  เพช็รักษำ นำยบุญมี  เพช็รักษำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 142/2563 ลว. 30 มิย.63

190 ซ้ือน ้ำด่ืม  1,220           1,220             เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ้ำด่ืมลูกแพร ร้ำนน ้ำด่ืมลูกแพร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 143/2563 ลว. 30 มิย.63

191 ซ้ือน ้ำมนั  1,000           1,000             เฉพำะเจำะจง หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 145/2563 ลว. 30 มิย.63

192 ซ้ือวำรสำรส่ิงพิมพ ์ 1,250           1,250             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอกัษรสิน ร้ำนอกัษรสิน มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 144/2563 ลว. 30 มิย.63

193 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 48,517.06    48,517.06      เฉพำะเจำะจง บ.แมร่ีแอนดฯ์ บ.แมร่ีแอนดฯ์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 146/2563 ลว. 30 มิย.63

194 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศูนยฯ์ 7,001.12      7,001.12        เฉพำะเจำะจง บ.แมร่ีแอนดฯ์ บ.แมร่ีแอนดฯ์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 147/2563 ลว. 30 มิย.63

195 จำ้งรถรับส่งนกัเรียนศูนยฯ 13,300         13,300           เฉพำะเจำะจง น.ส.เทียมใจ  พรมทำ น.ส.เทียมใจ  พรมทำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 148/2563 ลว. 30 มิย.63

196 ซ้ือสำรส้ม+ คอลลีน 99,000         99,000           เฉพำะเจำะจง หจก.ฟ้ำลิขิต หจก.ฟ้ำลิขิต มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 149/2563 ลว. 10 กค.63

197 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 19,200         19,200           เฉพำะเจำะจง หจก.ฟ้ำลิขิต หจก.ฟ้ำลิขิต มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 150/2563 ลว. 14 กค.63

198 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 5,000           5,000             เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 151/2563 ลว.14 กค.63

199 ซ้ือวสัดุคอม (กองคลงั) 33,860         33,860           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำสเตชัน่ ร้ำนปัญญำสเตชัน่ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 152/2563 ลว. 24 กค.63

200 จำ้งท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์ 1,000           1,000             เฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภณฐั ร้ำนศุภณฐั มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 153/2563 ลว.24 กค.63

201 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองกำรศึกษำ) 49,110         49,110           เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 154/2563 ลว.24 กค.63

(ลงช่ือ)                                                                 ผูจ้ดัท  ำ                                                                                                (ลงช่ือ)                                                                      ผูต้รวจสอบ

             (                                                              )                                         (                                                                 )                                                            



                                                                           สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวดัศรีสะเกษ

ล ำดบัท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ี / วนัท่ี

ซ้ือ/จำ้ง และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จำ้ง ของสัญญำซ้ือหรือจำ้ง

202 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองสวสัดิกำรฯ) 24,737         24,737           เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 155/2563 ลว.24 กค.63

203 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองคลงั) 55,210         55,210           เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 156/2563 ลว.24 กค.63

204 ซ้ือตูเ้หลก็บำนเล่ือน (กองกำรศึกษำ) 12,000         12,000           เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 157/2563 ลว.31 กค.63

205 ซ้ือตูเ้หลก็บำนเล่ือน (ส ำนกัปลดั) 36,000         36,000           เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 158/2563 ลว.31 กค.63

206 ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.5-คนัไดร์ 451,000.00  451,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญรำษีก่อสร้ำง หจก.บุญเจริญรำษีก่อสร้ำง มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย ส.32/2563 ลว.24 กค.63

207 ก่อสร้ำงถนนขำ้ง รพ.สต.ถึงคนัไดร์ 199,000.00  199,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญรำษีก่อสร้ำง หจก.บุญเจริญรำษีก่อสร้ำง มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย ส.33/2563 ลว.24 กค.63

208 ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.3 210,000.00  210,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญรำษีก่อสร้ำง หจก.บุญเจริญรำษีก่อสร้ำง มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย ส.34/2563 ลว.27 กค.63

209 ปรับปรุงถนนหินคลุกบำ้นตู ้ม.8 199,000.00  199,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญศกัด์ิทรัพยรุ่์งเรือง หจก.เจริญศกัด์ิทรัพยรุ่์งเรือง มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย ส.35/2563 ลว.27 กค.63

210 จำ้งงำนผูดู้แลสวน 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำยแถว  เสเร นำยแถว  เสเร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 161/2563 ลว.31 กค.63

211 จำ้งยำมสถำนีสูบน ้ำ 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  สิงห์ลี นำยอุดร  สิงห์ลี มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 159/2563 ลว.31 กค.63

212 จำ้งท ำควำมสะอำดศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำงล ำใย  กำยแกว้ นำงล ำใย  กำยแกว้ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 160/2563 ลว.31 กค.63

213 จำ้งยำม อบต.หนองบวัดง 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  วรรณวงษ์ นำยสมเกียรติ  วรรณวงษ์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 162/2563 ลว.31 กค.63

(ลงช่ือ)                                                                 ผูจ้ดัท  ำ                                                                                                (ลงช่ือ)                                                                      ผูต้รวจสอบ

             (                                                              )                                         (                                                                 )                                                            



                                                                           สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวดัศรีสะเกษ

ล ำดบัท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ี / วนัท่ี

ซ้ือ/จำ้ง และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จำ้ง ของสัญญำซ้ือหรือจำ้ง

214 จำ้งผูดู้แลกำรผลิตน ้ำประปำ 7,500           7,500             เฉพำะเจำะจง นำยบุญมี  เพช็รักษำ นำยบุญมี  เพช็รักษำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 164/2563 ลว.31 กค.63

215 ซ้ือน ้ำด่ืม  1,570           1,570             เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ้ำด่ืมลูกแพร ร้ำนน ้ำด่ืมลูกแพร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 166/2563 ลว.31 กค.63

216 ซ้ือน ้ำมนั  3,500           3,500             เฉพำะเจำะจง หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 167/2563 ลว.31 กค.63

217 ซ้ือวำรสำรส่ิงพิมพ ์ 1,230           1,230             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอกัษรสิน ร้ำนอกัษรสิน มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 165/2563 ลว.31 กค.63

218 จำ้งรถรับส่งนกัเรียนศูนยฯ 14,000         14,000           เฉพำะเจำะจง น.ส.เทียมใจ  พรมทำ น.ส.เทียมใจ  พรมทำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 163/2563 ลว.31 กค.63

219 จำ้งประกอบอำหำรกลำงวนั 12,480         12,480           เฉพำะเจำะจง นำงอ่อนสำ  ศรีภูมำตร นำงอ่อนสำ  ศรีภูมำตร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 168/2563 ลว. 13 สค.63

220 ซ้ืออุปกรณ์และของสมนำคุณ 3,700           3,700             เฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภณฐั ร้ำนศุภณฐั มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 169/2563 ลว. 13สค.63

221 จำ้งท ำป้ำยโครงกำร 500              500                เฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภณฐั ร้ำนศุภณฐั มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 170/2563 ลว.13 สค.63

222 จำ้งรถโดยสำรปรับอำกำศ 48,000         48,000           เฉพำะเจำะจง นำงนำตยำ  จ  ำปำพนัธ์ นำงนำตยำ  จ  ำปำพนัธ์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 171/2563 ลว.13 สค.63

223 จำ้งประกอบอำหำรกลำงวนั 6,300           6,300             เฉพำะเจำะจง น.ส.นฐันิชำ  วงศวิ์ลำ น.ส.นฐันิชำ  วงศวิ์ลำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 172/2563 ลว.13 สค.63

224 ซ้ือโตะ๊ท ำงำนเหลก็ 4 ฟตุ (กองช่ำง) 11,800         11,800           เฉพำะเจำะจง หจก.ฟ้ำลิขิต หจก.ฟ้ำลิขิต มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 173/2563 ลว.13 สค.63

225 ซ้ือโตะ๊ท ำงำนเหลก็ 4 ฟตุ (กองสวสัฯ) 5,900           5,900             เฉพำะเจำะจง หจก.ฟ้ำลิขิต หจก.ฟ้ำลิขิต มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 174/2563 ลว.13 สค.63

226 ซ้ือโตะ๊ท ำงำนเหลก็ 4 ฟตุ (ส ำนกัปลดั) 5,900           5,900             เฉพำะเจำะจง หจก.ฟ้ำลิขิต หจก.ฟ้ำลิขิต มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย  175/2563 ลว.13 สค.63

227 ซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 8,900           8,900             เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 176/2563 ลว. 17 สค.63

(ลงช่ือ)                                                                 ผูจ้ดัท  ำ                                                                                                (ลงช่ือ)                                                                      ผูต้รวจสอบ
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