แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000
นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
22 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
3,600
3,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองใส เดชบุรัมยB นางสาวทองใส เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
3,600
3,600
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0022/63 ลว. 1 ต.ค.62

23 ค-าจางเหมาบริการคนงานทั่วไป กองช-าง

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายสมพงษB โยภาภักดี
7,000

นายสมพงษB โยภาภักดี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0023/63 ลว. 1 ต.ค.62

24 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง กะสังหB
3,600

นางสาวประคอง กะสังหB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0024/63 ลว. 1 ต.ค.62

25 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

26 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวเมฆหลา พิมเทพ
3,600

27 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางติ๋ม เทวะราช
3,600

นางเลียม อะโน
3,600

นางติ๋ม เทวะราช
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0025/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวเมฆหลา พิมเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0026/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางเลียม อะโน
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0027/63 ลว. 1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

28 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

29 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

30 จางเหมาทําปQาย โครงการอนุรักษBสืบสานวัฒน
ธรรมประเพณีทองถิ่นกิจกรรมตักบาตรเวโว
อบต.บัวคอ

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
3,000

รานปQายสารคาม
3,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0032/63 ลว.1 ต.ค.62

31 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
5,000

รานหฤทัยบริการ
5,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

32 จางเหมาจัดสถานที่ตามโครงการอนุรักษBสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นกิจกรรมตักบาตรเทโว
อบต.บัวคอ ประจําปU พ.ศ. 2563

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

นายสมาน นนยะโส
2,000

นายสมาน นนยะโส
2,000

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0035/63 ลว. 1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
33 จางเหมาเครื่องเสียงตามโครงการอนุรักษBสืบสาน
2,000
2,000 เฉพาะเจาะจง
นายพิเชษฐB ราศี
นายพิเชษฐB ราศี
เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นกิจกรรมตักบาตรเทโว
2,000
2,000
อบต.บัวคอ ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0036/63 ลว.1 ต.ค.62

34 จางเหมาจัดทําปQายโครงการบริหารจัดการกองทุนฯ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน LTC

300

300

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
300

รานปQายสารคาม
300

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

35 จัดซื้อของสมนาคุณตามโครงการบริหารจัดการ
กองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน
LTC

1,500

1,500

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUa โอเอ
1,500

รานก`อปปUa โอเอ
1,500

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0039/63 ลว.16 ต.ค.62

36 จางเหมาถ-ายเอกสาร พรอมเขาเล-ม ตามโครงการ
บริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัด
การกองทุน LTC

2,400

2,400

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUa โอเอ
2,400

รานก`อปปUa โอเอ
2,400

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

37 จัดซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการกองทุนฯ
และพัฒนาระบบบริหารการจัดการกองทุน LTC

1,920

1,920

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUa โอเอ
1,920

รานก`อปปUa โอเอ
1,920

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0041/63 ลว.16 ต.ค.62

38 จางเหมารถตูปรับอากาศ จํานวน 2 คันๆละ
2,500 บาท ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนฯ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ LTC

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

นายอภิวัฒนB โยทะคง
5,000

นายอภิวัฒนB โยทะคง เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
5,000

CNTR-0038/63 ลว.16 ต.ค.62

CNTR-0040/63 ลว.16 ต.ค.62

CNTR-0042/63 ลว.16 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
39 จางเขียนปQายไวนิล จํานวน 4 ปQาย ขนาด 2x5ม.
4,000
4,000 เฉพาะเจาะจง
รานปQายสารคาม
รานปQายสารคาม
เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
จํานวน 4 ปQาย
4,000
4,000
40 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

102,754.80

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0044/63 ลว.28 ต.ค.62

102,754.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณBผูเลี้ยงโคนมโคกก-อ จํากัด สหกรณBผูเลี้ยงโคนมโคกก-อ จํากัดเป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0162/63 ลว.6 มิ.ย.62
102,754.80
102,754.80

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
2,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
2,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
22 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
3,600
3,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองใส เดชบุรัมยB นางสาวทองใส เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
3,600
3,600
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0022/63 ลว. 1 ต.ค.62

23 ค-าจางเหมาบริการคนงานทั่วไป กองช-าง

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายสมพงษB โยภาภักดี
7,000

นายสมพงษB โยภาภักดี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0023/63 ลว. 1 ต.ค.62

24 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง กะสังหB
3,600

นางสาวประคอง กะสังหB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0024/63 ลว. 1 ต.ค.62

25 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

26 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวเมฆหลา พิมเทพ
3,600

27 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางติ๋ม เทวะราช
3,600

นางเลียม อะโน
3,600

นางติ๋ม เทวะราช
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0025/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวเมฆหลา พิมเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0026/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางเลียม อะโน
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0027/63 ลว. 1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

28 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

29 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

30 จางเหมาทําปQาย โครงการอนุรักษBสืบสานวัฒน
ธรรมประเพณีทองถิ่นกิจกรรมตักบาตรเวโว
อบต.บัวคอ

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
3,000

รานปQายสารคาม
3,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0032/63 ลว.1 ต.ค.62

31 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

32 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

นางออยใจ ทิพยBศรีราช
3,000

33 ก-อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานน้ําจั้น หมู-ที่
6 จากบานเลขที่ 45 ถึง บานเลขที่ 14 ขนาดกวาง
5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม-นอยกว-า 600 ตารางเมตร

287,000

นางออยใจ ทิพยBศรีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,000

287,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
287,000
287,000

CNTR-0046/63 ลว. 4 พ.ย.62

CNTR-0047/63 ลว.6 พ.ย.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
34 ก-อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสวนออย หมู- 225,000
225,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
ที่ 8 สายทาง ทิศตะวันตกจากแยกประปาหมู-บาน
225,000
225,000
ถึงบานเลขที่ 6 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม-นอยกว-า 450 ตร.ม.
35 ก-อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมี้ หมู- 2
สายขางโรงเรียนบานโนนมิ้ หมู-ที่ 2 สายขางโรง
เรียนบานโนนมี้ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 77 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม-นอยกว-า 285
ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวคอ)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0048/63 ลว.6 พ.ย.62

197,000

197,000 เฉพาะเจาะจง

หจก.นาคินก-อสราง
197,000

หจก.นาคินก-อสราง
197,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0049/63 ลว.6 พ.ย.62

36 ก-อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก หมู-ที่
289,000
สายทางทิศตะวันตกหมู-บาน-ไปวัดปdา ขนาดกวาง
5 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้น
ที่ไม-นอยกว-า 565 ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.บัวคอ)

289,000 เฉพาะเจาะจง

รานภูเงินก-อสราง
289,000

รานภูเงินก-อสราง
289,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0050/63 ลว.6 พ.ย.62

รานธนกฤตสโตรB
2,100

รานธนกฤตสโตรB
2,100

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0051/63 ลว.14 พ.ย.63

37 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ธงชาติ ขนาด 120x180)
จํานวน 12 ผืน

2,100

2,100

เฉพาะเจาะจง

38 ค-าจางประเมินความพึงพอใจผูมารับบริการของ
อบต.บัวคอ ประจําปU พ.ศ. 2563

20,000

20,000

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
20,000
20,000

CNTR-0052/63 ลว.15 พ.ย.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
39 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสุภาภรณB คงแสนคํา
นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)
7,000
7,000
40 จางเหมาทําปQายประชาสัมพันธBชําระภาษีในเขต
ตําบลบัวคอประจําปU พ.ศ. 2563

8,040

8,040

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
8,040

รานปQายสารคาม
8,040

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

CNTR-0054/63 ลว.27 พ.ย.62

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
2,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
2,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

28 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

29 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

30 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

31 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

32 จัดซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ)

39,300

39,300

เฉพาะเจาะจง

รานอังเปาการคา
39,300

รานอังเปาการคา
39,300

33 จางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลภายในอาคารสํานักงาน
อบต.บัวคอ

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นางบุญชู สีหามาตยB
6,000

34 จางซ-อมเครื่องคอมพิวเตอรB หมายเลขครุภัณฑB
416-60-0038 จํานวน 1 เครื่อง

2,800

2,800

เฉพาะเจาะจง

35 จางเหมาทําปQายโครงการแข-งขันกีฬาสามัคคีสี่วัย
ตานภัยยาเสพติด อบต.บัวคอ ประจําปU พ.ศ.2563

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0055/63 ลว.4 ธ.ค.62

นางบุญชู สีหามาตยB
6,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0056/63 ลว.4 ธ.ค.62

รานเบสทBคอม
2,800

รานเบสทBคอม
2,800

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0057/63 ลว.4 ธ.ค.62

รานปQายสารคาม
3,000

รานปQายสารคาม
3,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0058/63 ลว.11 ธ.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
36 จัดซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข-งขันกีฬาสามัคคีสี่
54,000
54,000 เฉพาะเจาะจง
รานปูศิลปh
รานปูศิลปh
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
วัยตานภัยยาเสพติด ต.บัวคอ ประจําปU พ.ศ. 2563
54,000
54,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0059/63 ลว.11 ธ.ค.62

37 จัดซื้อถวยรางวัลตามโครงการแข-งขันกีฬาสามัคคี
สี่วัยตานภัยยาเสพติด ต.บัวคอ ประจําปU พ.ศ.2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

รานปูศิลปh
7,500

รานปูศิลปh
7,500

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0060/63 ลว.11 ธ.ค.62

38 จัดซื้ออุปกรณBตามโครงการรณรงคBควบคุมปQองกัน
โรคระบาดในชุมชน ประจําปU พ.ศ. 2563

9,600

9,600

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUaโอเอ
9,600

รานก`อปปUaโอเอ
9,600

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0061/63 ลว.11 ธ.ค.62

39 จางเหมาจัดทําปQายรณรงคBควบคุมปQองกันโรคระ
บาดในชุมชนประจําปU พ.ศ. 2563

6,660

6,660

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
6,660

รานปQายสารคาม
6,660

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0062/63 ลว.11 ธ.ค.62

40 จางเหมาถ-ายเอกสารตามโครงการรณรงคBควบคุม
ปQองกันโรคระบาดในชุมชน ประจําปU พ.ศ.2563

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUaโอเอ
3,000

รานก`อปปUaโอเอ
3,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0063/63 ลว.11 ธ.ค.62

41 จัดซื้อปูนขาวโรยสนามตามโครงการแข-งขันกีฬา
สามัคคีสี่วัยตานภัยยาเสพติด ประจําปU พ.ศ. 2563

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

รานอังเปาการคา
2,000

รานอังเปาการคา
2,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0064/63 ลว.12 ธ.ค.62

42 จางเหมาเครื่องเสียงตามโครงการแข-งขันกีฬา
สามัคคีสี่วัยตานภัยยาเสพติด ประจําปU พ.ศ. 2563

8,000

8,000

เฉพาะเจาะจง

นายพิเชษฐB ราศี
8,000

นายพิเชษฐB ราศี
8,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0065/63 ลว.12 ธ.ค.62

43 จัดซื้ออุปกรณBกีฬาพื้นบาน ตามโครงการแข-งขัน
3,000
กีฬาสามัคคีสี่วัยตานภัยยาเสพติด ประจําปU พ.ศ.2563

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานปูศิลปh
3,000

รานปูศิลปh
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0066/63 ลว.12 ธ.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
44 จัดซื้ออาหารว-างในการประชุมสภาสมัยสามัญ
980
980
เฉพาะเจาะจง
รานธนกฤตสโตรB
รานธนกฤตสโตรB
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 ธ.ค.62
980
980
45 จางเหมาจัดทําปQายตามโครงการประชาสัมพันธB
และรณรงคBปQองกันลดอุบัติเหตุในช-วงเทศกาล
(เทศกาลปUใหม-)

6,900

6,900

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
6,900

46 จัดซื้อแถบสะทอนแสง กวาง 50 มิลลิเมตร
จํานวน 1 มวน และสัญญาณไฟฉุกเฉิน/ไฟไซเรน
ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2 ชุด ตามโครงการประชาสัม
พันธBและรณรงคBปQองกันอุบัติเหตุช-วงเทศกาล

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.อู-.เอ็น.อารB.บรบือ
5,000

รานปdายสารคาม
6,900

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

หจก.อู-.เอ็น.อารB.บรบือ เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
5,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0067/63 ลว.23 ธ.ค.62

CNTR-0068/63 ลว.23 ธ.ค.62

CNTR-0069/63 ลว.23 ธ.ค.62

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
2,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
2,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

2,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

22 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

24 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

25 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

26 จางเหมาจัดทําปQายตามโครงการงานวันเด็กแห-ง
ชาติ อบต.บัวคอ ในวันที่ 11 มกราคม 2563

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
3,000

27 จางเหมาเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็ก
แห-งชาติ อบต.บัวคอ ในวันที่ 11 มกราคม 2563

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง นายสรรพวิท เชิดพาณิชยB
10,000

28 จัดซื้อรางวัลในการจัดงานตามโครงการวันเด็กแห-ง
ชาติ อบต.บัวคอ ในวันที่ 11 มกราคม 2563

12,000

12,000

เฉพาะเจาะจง

รานอังเปาการคา
12,000

รานอังเปาการคา
12,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0072/63 ลว.9 ม.ค.63

29 จัดซื้อวัสดุในการจัดงานตามโครงการวันเด็กแห-ง
ชาติ อบต.บัวคอ ในวันที่ 11 มกราคม 2563

14,190

14,190

เฉพาะเจาะจง

รานอังเปาการคา
14,190

รานอังเปาการคา
14,190

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0073/63 ลว.9 ม.ค.63

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
รานปQายสารคาม
3,000

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0070/63 ลว.8 ม.ค.63

นายสรรพวิท เชิดพาณิชยB เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
10,000

CNTR-0071/63 ลว.9 ม.ค.63

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

30 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
6,250
6,250 เฉพาะเจาะจง
รานธนกฤตสโตรB
รานธนกฤตสโตรB
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
6,250
6,250

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0074/63 ลว.23 ม.ค.63

31 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 9 รายการ

9,970

9,970

เฉพาะเจาะจง

รานอมรภัณฑB
9,970

รานอมรภัณฑB
9,970

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0075/63 ลว.23 ม.ค.63

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรB สํานักปลัด

3,100

3,100

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
3,100

รานเบสทBคอม
3,100

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0076/63 ลว.23 ม.ค.63

33 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอรB HP Laserjet P1102 และ
85 A

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.ณพัฒนB โอ.เอ
6,000

หจก.ณพัฒนB โอ.เอ
6,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0077/63 ลว.23 ม.ค.63

34 ซ-อมเครื่องคอมพิวเตอรBหมายเลขครุภัณฑB
416-54-0022

3,850

3,850

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
3,850

รานเบสทBคอม
3,850

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0078/63 ลว.23 ม.ค.63

35 จางซ-อมเครื่องคอมพิวเตอรB

550

550

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
550

รานเบสทBคอม
550

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0079/63 ลว.23 ม.ค.63

14,000

14,000

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติโชติ เสนามาตยB
14,000

นายกิตติโชติ เสนามาตยB เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
14,000

CNTR-0080/63 ลว.27 ม.ค.63

450

450

เฉพาะเจาะจง

รานเอส.ที.โฆษณา
450

36 จางเหมารถปรับอากาศโครงการส-งเสริมคุณธรรม
ผูบริหารและพนักงานฯลฯ จํานวน 1 คัน
37 จางเหมาจัดทําปQายโครงการส-งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผูบริหาร พนักงาน ฯลฯ

รานเอส.ที.โฆษณา
450

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0081/63 ลว.27 ม.ค.63

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
1,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
1,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

22 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

24 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถบรรทุกน้ํา
หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม

1,500

1,500

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
1,500

รานหฤทัยบริการ
1,500

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0031/63 ลว.1 ต.ค.62

25 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

26 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

27 จางซ-อมแซมครุภัณฑBคอมพิวเตอรB หมายเลขครุภัณฑB
416-54-0018

550

550

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
550

รานเบสทBคอม
550

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0083/63 ลว.3 ก.พ.63

28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรB จํานวน 4 รายการ

14,750

14,750

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
14,750

รานเบสทBคอม
14,750

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0084/63 ลว.3 ก.พ.63

29 จางเหมาบริการผูช-วยครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานโคก
บัวคอ จํานวน 1 อัตรา

55,275

55,275

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรทัย นนตะสี
55,275

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

นางสาวอรทัย นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
55,275

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

CNTR-0085/63 ลว. 3 ก.พ.63

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
30 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองการศึกษาฯ)
10,000
10,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.ทรัพยBตะวัน
หจก.ทรัพยBตะวัน
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
จํานวน 8 รายการ
10,000
10,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0086/63 ลว.11 ก.พ.63

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรB จํานวน 6 รายการ

13,590

13,590

เฉพาะเจาะจง

หจก.ณพัฒนB โอ.เอ
13,590

หจก.ณพัฒนB โอ.เอ
13,590

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0087/63 ลว.11 ก.พ.63

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรB จํานวน 3 รายการ

10,450

10,450

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
10,450

รานเบสทBคอม
10,450

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0088/63 ลว.11 ก.พ.63

33 จัดซื้อวัสดุไฟฟQา จํานวน 4 รายการ

45,550

45,550

เฉพาะเจาะจง

รานฤทธิยาวัสดุการคา
45,550

รานฤทธิยาวัสดุการคา เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
45,550

CNTR-0089/63 ลว.11 ก.พ.63

34 จัดซื้อเครื่องพิมพBชนิดเลเซอรB จํานวน 1 เครื่อง

14,950

14,950

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
14,950

รานเบสทBคอม
14,950

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0090/63 ลว.12 ก.พ.63

35 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรB จํานวน 1 เครื่อง

16,900

16,900

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
16,900

รานเบสทBคอม
16,900

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0091/63 ลว.13 ก.พ.63

36 จางเหมาถ-ายเอกสาร โครงการฝrกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิดอาสาภัยพิบัติประจําปU อปท.จํานวน 50 ฃุด
ๆละ 50 บาท

2,500

2,500

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUa โอ เอ
2,500

รานก`อปปUa โอ เอ
2,500

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0092/63 ลว.14 ก.พ.63

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
37 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการฝrกอบรมชุดปฏิบัติ
1,000
1,000 เฉพาะเจาะจง
รานหฤทัยบริการ
รานหฤทัยบริการ
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําปU อปท.
1,000
1,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0093/63 ลว.14 ก.พ.63

38 จัดซื้อวัสดุโครงการฝrกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสา
ภัยพิบัติ ประจํา อปท.

2,290

2,290

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUa โอ.เอ
2,290

รานก`อปปUa โอ.เอ
2,290

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0094/63 ลว.14 ก.พ.63

39 จัดหาถังดับเพลิงพรอมน้ํายา ขนาด 15 ปอนดB
จํานวน 10 ถัง และก`าซ LPG จํานวน 1 พัง ตาม
โครงการฝrกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําปU อปท.

9,500

9,500

เฉพาะเจาะจง

รานโซเรน ฟาเรนไฮตB
9,500

รานโซเรน ฟาเรนไฮตB
9,500

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0095/63 ลว.14 ก.พ.63

40 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ

9,653

9,650

เฉพาะเจาะจง

รานธนกฤต สโตรB
9,653

รานธนกฤต สโตรB
9,653

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0096/63 ลว.19 ก.พ.63

41 จางเหมาจัดทําปQาย ตามโครงการปฏิบัติธรรม
บานหนองบัว หมู-ที่ 4

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
1,000

รานปQายสารคาม
1,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0097/63 ลว.20 ก.พ.63

42 จางเหมาเครื่องเสียงตามโครงการปฏิบัติธรรมบาน
หนองบัว หมู-ที่ 4

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

นายสมหมาย โยวะราช
2,000

นายสมหมาย โยวะราช เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
2,000

CNTR-0098/63 ลว.20 ก.พ.63

43 อาหารว-างและเครื่องดื่ม อาหารสภา ในวันที่
24-ก.พ.-63

980

980

เฉพาะเจาะจง

รานธนกฤต สโตรB
980

รานธนกฤต สโตรB
980

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0099/63 ลว.20 ก.พ.63

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
44 ก-อสรางถนน คสล.บานบัวคอ หมู-ที่ 1 สายขางวัด
278,000
278,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
ทิศตะวันจกไปบานหนองหิน ขนาดกวาง 4 เมตร
278,000
278,000
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม-นอย
กวา 560 ตารางเมตร
รานภูเงินก-อสราง
90,000

45 จางซ-อมแซมคันลําหวยภายในตําบลบัวคอที่ไดรับ
ความเสียหายจากน้ํากัดเซาะช-วงฤดูฝน

90,000

90,000

เฉพาะเจาะจง

รานภูเงินก-อสราง
90,000

46 จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานเปuด กองคลัง

11,000

11,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB
11,000

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
11,000

CNTR-0102/63 ลว.24 ก.พ.63

47 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจํา (กองสาสุขฯ)

12,000

12,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB
12,000

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
12,000

CNTR-0103/63 ลว.24 ก.พ.63

48 จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน จํานวน 3 ตัว

5,700

5,700

เฉพาะเจาะจง

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB
5,700

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
5,700

CNTR-0104/63 ลว.24 ก.พ.63

49 จางซ-อมครุภัณฑBคอมพิวเตอรB หมายเลขครุภัณฑB
416-57-0028

550

550

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
550

50 จางเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการบุญผะเหวดฯ

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

นางบุญเพ็ง ศรีบุตรชิน
2,000

รานเบสทBคอม
550

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0100/63 ลว.24 ก.พ.63

CNTR-0101/63 ลว.24 ก.พ.63

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0105/63 ลว.24 ก.พ.63

นางบุญเพ็ง ศรีบุตรชิน เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
2,000

CNTR-0106/63 ลว.24 ก.พ.63

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
51 จางเหมาจัดทําปQายไวนิล ตามโครงการบุญผะเหวด 1,000
1,000 เฉพาะเจาะจง
รานปQายสารคาม
รานปQายสารคาม
เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
1,000
1,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0107/63 ลว.24 ก.พ.63

52 จางเหมาจัดขบวนแห-บุญผะเหวด จํานวน 13
ขบวน ตามโครงการบุญผะเหวดฯ

27,000

27,000

เฉพาะเจาะจง

นางบุญเงิน สีโสภา
27,000

นางบุญเงิน สีโสภา
27,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0108/63 ลว.24 ก.พ.63

53 ซ-อมแซมเครื่องปริ๊นเตอรB หมายเลขครุภัณฑB
488-58-0007

930

930

เฉพาะเจาะจง

หจก.ณพัฒนB โอ.เอ
930

หจก.ณพัฒนB โอ.เอ
930

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0109/63 ลว.27 ก.พ.63

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
2,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
2,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

22 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

24 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถบรรทุกน้ํา
หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม

1,500

1,500

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
1,500

รานหฤทัยบริการ
1,500

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0031/63 ลว.1 ต.ค.62

25 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

26 จางซ-อมแซมรถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน
81-3441 มหาสารคาม

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายรังสรรคB นนยะโส
6,000

นายรังสรรคB นนยะโส เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
6,000

CNTR-0111/63 ลว.5 มี.ค.63

27 ซ-อมแซมรถยนตBบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน
81-3441

19,500

19,500

เฉพาะเจาะจง

หจก.อู-.เอ็น.อารB.บรบือ
19,500

หจก.อู-.เอ็น.อารB.บรบือ เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
19,500

CNTR-0112/63 ลว.5 มี.ค.63

28 ซ-อมแซมรถยนตBส-วนกลางหมายเลขทะเบียน
กข 9547 มหาสารคาม

3,650

3,650

เฉพาะเจาะจง

รานรุ-งเรืองเซอรBวิส
3,650

รานรุ-งเรืองเซอรBวิส
3,650

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0113/63 ลว.12 มี.ค.63

29 จางซ-อมเครื่องคอมพิวเตอรB หมายเลขครุภัณฑB
416-60-0038

550

550

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
550

รานเบสทBคอม
550

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0114/63 ลว.12 มี.ค.63

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
30 จัดซื้อวัสดุตามโครงการหน-วยบริการแพทยBฉุกเฉิน 20,000
20,000 เฉพาะเจาะจง
รานเงินเจริญ
รานเงินเจริญ
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
EMS ต.บัวคอ ประจําปU 2563
20,000
20,000
31 จัดทําปQายโครงการตามโครงการควบคุมปQองกัน
โรคระบาดในชุมชน ประจําปU 2563

720

720

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
720

รานปQายสารคาม
720

32 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง (สํานักปลัด)

4,900

4,900

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
4,900

33 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ

8,321

8,321

เฉพาะเจาะจง

34 จัดซื้อวัสดุตามโครงการรณรงคBควบคุมปQองกันโรค
ระบาดในชุมชน จํานวน 5 รายการ

10,850

10,850

35 จัดซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร-วมปQองกันไวรัส
โคโรน-า (covid 19)

21,500

21,500

36 ก-อสรางถนน คสล.บานหนองบัว หมู-ที่ 4 สายจาก
บานเลขที่ 226(รานหยาดซุปเปอรB-ดอนปูdตา)
ขนาด 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือ พท.ไม-นอยกว-า 550 ตารางเมตร

262,400

262,400 เฉพาะเจาะจง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
262,400
262,400

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0115/63 ลว.12 มี.ค.63

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0116/63 ลว.13 มี.ค.63

รานเบสทBคอม
4,900

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0118/63 ลว.16 มี.ค.63

รานก`อปปUaโอ.เอ
8,321

รานก`อปปUaโอ.เอ
8,321

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0119/63 ลว.16 มี.ค.63

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUa โอ เอ
10,850

รานก`อปปUa โอ เอ
10,850

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0120/63 ลว.16 มี.ค.63

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUa โอ เอ
21,500

รานก`อปปUa โอ เอ
21,500

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0121/63 ลว.25 มี.ค.63

CNTR-0122/63 ลว.27 มี.ค.63

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
37 จัดซื้อเครื่องพิมพBชนิดเรเซอรB หรือ LED ขาว/ดํา
14,950
14,950 เฉพาะเจาะจง
รานเบสทBคอม
รานเบสทBคอม
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
ชนิด Network แบบที่ 2
14,950
14,950

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0123/63 ลว.31 มี.ค.63

38 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรBหรือการแพทยBเพื่อปQองกัน
การแพร-ระบาดของโรคติดต-อเชื้อไวรัสโคโรน-า 2019
เขาสู-หมู-บานและชุมชน

93,415

93,415

เฉพาะเจาะจง

รานทรัพยBพาณิชยB
93,415

รานทรัพยBพาณิชยB
93,415

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0124/63 ลว.31 มี.ค.63

39 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

24 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

25 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

26 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน 15 รายการ

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

รานทรัพยBเจริญ
10,000

รานทรัพยBเจริญ
10,000

27 ซ-อมแซมครุภัณฑBคอมพิวเตอรB หมายเลขครุภัณฑB
416-54-0018 จํานวน 1 เครื่อง

1,950

1,950

เฉพาะเจาะจง

หจก.ณพัฒนBโอ.เอ
1,950

28 จางซ-อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑB
420-51-0012 จํานวน 1 เครื่อง

2,500

2,500

เฉพาะเจาะจง

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ (กองคลัง

15,136

15,136

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0125/63 ลว.10 เม.ย.63

หจก.ณพัฒนBโอ.เอ
1,950

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0126/63 ลว.14 เม.ย.63

รานศักดิ์กะวาแอรB
2,500

รานศักดิ์กะวาแอรB
2,500

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0127/63 ลว.14 เม.ย.63

รานธนกฤตสโตรB
15,136

รานธนกฤตสโตรB
15,136

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0128/63 ลว.15 เม.ย.63

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 23 รายการ
(สํานักปลัด)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
13,079
13,079 เฉพาะเจาะจง
รานธนกฤตสโตรB
รานธนกฤตสโตรB
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
13,079
13,079

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0129/63 ลว.15 เม.ย.63

31 จางซ-อมตูเย็น

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

รานสารคามแอรBไฟฟQา
3,600

32 จางเหมาจัดทําปQายรณรงคBกิจกรรมควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโลน-า 2019 จํานวน 6 ปQาย

4,140

4,140

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
4,140

รานปQายสารคาม
4,140

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0131/63 ลว.17 เม.ย.63

33 จางซ-อมเครื่องปรับอากาศ

15,900

15,900

เฉพาะเจาะจง

รานศักดิ์กะวาแอรB
15,900

รานศักดิ์กะวาแอรB
15,900

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0132/63 ลว.17 เม.ย.63

34 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

29,000

29,000

เฉพาะเจาะจง บ.ขอนแก-น คลังนานาธรรม จํากัด บ.ขอนแก-น คลังนานาธรรม จํากัดเป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
29,000
29,000

CNTR-0133/63 ลว.21 เม.ย.63

35 จางซ-อมแซมคันลําหวยภายในตําบลบัวคอที่ไดรับ
ความเสียหายจากน้ํากัดเซาะช-วงฤดูใน

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

รานภูเงินก-อสราง
15,000

รานภูเงินก-อสราง
15,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0134/63 ลว.21 เม.ย.63

36 จัดซื้อวัสดุเพื่อช-วยเหลือผูประสพภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตําบลบัวคอ

4,514

4,514

เฉพาะเจาะจง

รานภูเงินก-อสราง
4,514

รานภูเงินก-อสราง
4,514

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0135/63 ลว.22 เม.ย.63

รานสารคามแอรBไฟฟQา เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
3,600

CNTR-0130/63 ลว.17 เม.ย.63

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
1,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
1,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

24 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

25 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

26 จางก-อสรางถนน คสล. สายขางวัดบานหนองบัว
หมู-ที่ 4 ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 123.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม-นอยกว-า 555.75
ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

258,247

258,247 เฉพาะเจาะจง

รานสุพัฒนBวัสดุ
255,700

รานสุพัฒนBวัสดุ
255,700

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0138/63 ลว.15 พ.ค.63

27 จางก-อสรางถนน คสล.สายบานเลขที่ 255-175
บานหนองบัว หมู-ที่ 4 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือทนที่ไม-นอยกว-า
255 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

119,310

119,310 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเงินวัสดุก-อสราง จํากัดบริษัท ภูเงินวัสดุก-อสราง จํากัดเป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
117,300
117,300

CNTR-0139/63 ลว.15 พ.ค.63

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28 จางซ-อมบํารุงเปลี่ยนไสกรองเครื่องกรองน้ํา
ศพด. ทั้ง 2 ศูนยB

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
8,900
8,900 เฉพาะเจาะจง
รานน้ําดื่มพระจันทรB
รานน้ําดื่มพระจันทรB เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
8,900
8,900

29 จางก-อสรางถนน คสล. สายกลางบานไปหนองโฮง
หมู-ที่ 4 บานหนองบัว ขนาดกวาง 4.50 เมตร
ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม-นอย
กว-า 202.50 ตารางเมตร

92,000

92,000

เฉพาะเจาะจง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
92,000
92,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0141/63 ลว.18 พ.ค.63

CNTR-0142/63 ลว.21 พ.ค.63

30 จางก-อสรางถนน คสล.สายขางวัดบานหนองคอ
185,100
หมู-ที่ 5 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 96 เมตร
หนา 0.15 เมตร พรือพื้นที่ไม-นอยกว-า 384 ตารางเมตร

185,100 เฉพาะเจาะจง บ.ภุเงินวัสดุก-อสราง จํากัด
183,000

บ.ภุเงินวัสดุก-อสราง จํากัด เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
183,000

CNTR-0143/63 ลว.21 พ.ค.63

31 จางก-อสรางถนน คสล. สายทางบานนางระเบียบ
นามมนตรี บานเลขที่ 81 ถึงสามแยก หมู-ที่ 4
บานหนองบัว หมุ-ที่ 4 ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 61.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกว-า 246 ตารางเมตร

114,516

114,516 เฉพาะเจาะจง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง หจก.พรบุญมาวัสดุก-อสราง เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
112,000
112,000

CNTR-0144/63 ลว.21 พ.ค.63

32 ก-อสรางถนน คสล. สายทางไปอ-างเก็บน้ําโคกก-อ
หมู-ที่ 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 248 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม-นอยกว-า 992 ตร.ม.

477,400

477,400 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเงินวัสดุก-อสราง จํากัด
472,000

CNTR-0145/63 ลว.22 พ.ค.63

บ.ภูเงินวัสดุก-อสราง จํากัด เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
472,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
33 จางเหมาเครื่องถ-ายเอกสารและเขาเล-มแผนทั้ง
2,994
2,994 เฉพาะเจาะจง
รานก`อปปUaโอเอ
รานก`อปปUaโอเอ
เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
3 แผนและสมุดบันทึกสุขภาพเด็กไทย สมุดราย
2,994
2,994
งานประจําตัวเด็กของ ศพด. 2 แห-ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0146/63 ลว.25 พ.ค.63

34 จัดซื้อโต`ะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด

4,700

4,700

เฉพาะเจาะจง

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB
4,700

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
4,700

CNTR-0147/63 ลว.27 พ.ค.63

35 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเปuด บานเลื่อนทึบ
จํานวน 1 หลัง

5,500

5,500

เฉพาะเจาะจง

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB
5,500

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
5,500

CNTR-0148/63 ลว.27 พ.ค.63

36 จัดซื้อโต`ะทํางาน ระดับ 1-2 จํานวน 3 ชุด

7,800

7,800

เฉพาะเจาะจง

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB
7,800

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
7,800

CNTR-0149/63 ลว.27 พ.ค.63

37 จางก-อสรางเสริมผิดทางลาดยางแอสฟIลติกคอน
กรีต รหัสสายทาง 2040 ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 2,620 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม-นอย
กว-า 15,720 ตารางเมตร

3,441,005.76

3,441,005.76 e-bidding บ.วรัญญาเรียลเอสเตท จํากัด บ.วรัญญาเรียลเอสเตท จํากัดเป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
2,260,000
2,260,000

CNTR-0150/63 ลว.27 พ.ค.63

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

24 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

25 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

4,600

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,600

รานหฤทัยบริการ
4,600

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

26 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)

13,079

13,079

เฉพาะเจาะจง

รานธนกฤตสโตรB
13,079

รานธนกฤตสโตรB
13,079

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0159/63 ลว.8 มิ.ย.63

27 จางเหมาจัดทําปQายโครงการสัตวBปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

6,264

6,264

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
6,264

รานปQายสารคาม
6,264

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0152/63 ลว.10 มิ.ย.63

28 จางเหมาถ-ายเอกสาร โครงการสัตวBปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

1,500

1,500

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUaโอเอ
1,500

รานก`อปปUaโอเอ
1,500

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0153/63 ลว.10 มิ.ย.63

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
29 จัดซื้อวัสดุตามโครงการสัตวBปลอดโรคคนปลอดภัย
2,500
2,500 เฉพาะเจาะจง
รานก`อปปUaโอเอ
รานก`อปปUaโอเอ
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0154/63 ลว.10 มิ.ย.63
จากโรคพิษสุนัขบา
2,500
2,500
30 จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบา พรอมอุปกรณB
ตามโครงการสัตวBปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบาฯ

44,550

44,550

เฉพาะเจาะจง หจก.วงศBเจาเจริญพาณิชยB
44,550

31 โครงการระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกสBองคBกรปก
ครองส-วนทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

6,955

6,955

เฉพาะเจาะจง

บ.บิ๊กบีโซลูชั่น จํากัด
6,955

บ.บิ๊กบีโซลูชั่น จํากัด
6,955

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0156/63 ลว.22 มิ.ย.63

32 ซ-อมแซมเครื่องปรับอากาศ (หองสํานักปลัด)

3,500

3,500

เฉพาะเจาะจง

รานศักดิ์กะวาแอรB
3,500

รานศักดิ์กะวาแอรB
3,500

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0157/63 ลว.22 มิ.ย.63

33 จัดซื้อหมึก HP Laserjet A85 จํานวน 2 กล-อง

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUaโอเอ
6,000

รานก`อปปUaโอเอ
6,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0158/63 ลว.22 มิ.ย.63

34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 4
รายการ

8,050

8,050

เฉพาะเจาะจง

รานธนกฤตสโตรB
8,050

รานธนกฤตสโตรB
8,050

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0159/63 ลว.22 มิ.ย.63

35 จัดซื้อทรายอะเบทแบบซอง จํานวน 20 ถัง
บรรจุถังละ 1,250 ซอง

59,000

59,000

เฉพาะเจาะจง หจก.วงศBเจาเจริญพาณิชยB
59,000

หจก.วงศBเจาเจริญพาณิชยB เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0155/63 ลว.10 มิ.ย.63
44,550

หจก.วงศBเจาเจริญพาณิชยB เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0160/63 ลว.22 มิ.ย.63
59,000

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

36 จัดซื้ออาหารว-างและเครื่องดื่มสําหรับรับรอง
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563
ครั้งที่ 1/2563
37 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จํานวน 4 แห-ง
และ ศพด.จํานวน 2 แห-ง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
1,160
1,160 เฉพาะเจาะจง
รานธนกฤตสโตรB
รานธนกฤตสโตรB
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0161/63 ลว.22 มิ.ย.63
1,160
1,160

59,970.12

59,970.12 เฉพาะเจาะจง สหกรณBผูเลี้ยงโคนมโคกก-อ จํากัด สหกรณBผูเลี้ยงโคนมโคกก-อ จํากัดเป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว CNTR-0162/63 ลว.29 มิ.ย.63
59,970.12
59,970.12

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
2,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
2,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
3,000

รานหฤทัยบริการ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

24 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถบรรทุกน้ํา
หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม

1,500

1,500

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
1,500

รานหฤทัยบริการ
1,500

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0031/63 ลว.1 ต.ค.62

25 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

26 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

4,500

4,500

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,500

รานหฤทัยบริการ
4,500

27 จางซ-อมคอมพิวเตอรB หมายเลขครุภัณฑB
416-62-0046 จํานวน 1 เครื่อง

1,100

1,100

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
1,100

รานเบสทBคอม
1,100

28 ค-าจางจัดทําเวปไซตB ค-าดูแลปรับปรุงขอมูล
ค-าเช-าพื้นที่

8,000

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)

6,250

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0163/63 ลว.9 ก.ค.63

8,000

เฉพาะเจาะจง บ.ไทมBสมีเดีย เว็บดีไซนB จํากัด บ.ไทมBสมีเดีย เว็บดีไซนB จํากัดเป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
8,000
8,000

CNTR-0164/63 ลว.9 ก.ค.63

6,250

เฉพาะเจาะจง

CNTR-0165/63 ลว.14 ก.ค.63

รานธนกฤตสโตรB
6,250

รานธนกฤตสโตรB
6,250

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรBสํานักปลัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
4,050
4,050 เฉพาะเจาะจง
รานเบสทBคอม
รานเบสทBคอม
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
4,050
4,050

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0166/63 ลว.14 ก.ค.63

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรB (สํานักปลัด)

24,600

24,600

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
24,600

รานเบสทBคอม
24,600

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0168/63 ลว.15 ก.ค.63

32 จัดซื้อของสมนาคุณตามโครงการธนาคารขยะ
จํานวน 2 ชิ้นๆละ 1,500 บาท

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUaโอเอ
3,000

รานก`อปปUaโอเอ
3,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0168/63 ลว.15 ก.ค.63

33 จางเหมารถปรับอากาศ (รถตู) จํานวน 3 คัน
ตามโครงธนาคารขยะฯ

12,000

12,000

เฉพาะเจาะจง

นายอภิวัฒนB โยทะคง
12,000

34 จางเหมาจัดทําปQายโครงการ ตามโครงการธนาคาร
ขยะฯ ขนาด 1 เมตร x 3 เมตร

360

360

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
360

รานปQายสารคาม
360

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0170/63 ลว. 15 ก.ค.63

35 จางเหมาปรับปรุงอาคารศูนยBพัฒนาเด็กเล็กบาน
โนนมี้ โดยกั้นหองดวยอลูมิเนียม (ตามแบบ อบต.
บัวคอ กําหนด)

56,000

56,000

เฉพาะเจาะจง

รานอภิวัฒนBพาณิชยB
56,000

รานอภิวัฒนBพาณิชยB
56,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0171/63 ลว. 16 ก.ค.63

36 จางก-อสรางโรงจอดรถดานหนาอาคารกองช-าง
อบต.บัวคอ

62,000

62,000

เฉพาะเจาะจง

รานอภิวัฒนBพาณิชยB
62,000

รานอภิวัฒนBพาณิชยB
62,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0172/63 ลว. 20 ก.ค.63

37 จางก-อสรางโรงจอดรถดานหลังกองช-าง

77,000

77,000

เฉพาะเจาะจง

รานอภิวัฒนBพาณิชยB
77,000

รานอภิวัฒนBพาณิชยB
77,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0173/63 ลว. 20 ก.ค.63

นายอภิวัฒนB โยทะคง เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
12,000

CNTR-0169/63 ลว. 15 ก.ค.63

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
1,000

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
1,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
2,000

24 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

25 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรB จํานวน 7 รายการ

9,900

9,900

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
9,900

รานเบสทBคอม
9,900

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0177/63 ลว.10 ส.ค.63

27 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ของศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 8 รายการ

20,000

20,000

เฉพาะเจาะจง

รานอังเปาการคา
20,000

รานอังเปาการคา
20,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0178/63 ลว.10 ส.ค.63

28 ค-ารับรองการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3/63
ครั้งที่ 1/63 ในวันที่ 14,23,24 ส.ค.63

1,381

1,381

เฉพาะเจาะจง

รานธนกฤตสโตรB
1,381

รานธนกฤตสโตรB
1,381

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0179/63 ลว.13 ส.ค.63

29 จางเหมาจัดทําปQาย ทําเนียบ พนักงานและทํา
เนียบคณะผูบริหาร/สมาชิก อบต.บัวคอ

2,700

2,700

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
2,700

รานปQายสารคาม
2,700

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0180/63 ลว. 13 ส.ค.63

รานหฤทัยบริการ
2,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรBและการแพทยB
(จัดซื้อน้ํายาพ-นยุง ประจําปU 2563)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
28,750
28,750 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศBเจาเจริญพาณิชยB หจก.วงศBเจาเจริญพาณิชยB เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
28,750
28,750

31 จัดทําปQายโครงการทองถิ่นอาสาปลูกปdาเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสา สรางปdา รักษBน้ํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0181/63 ลว.13 ส.ค.63

960

960

เฉพาะเจาะจง

รานปQายสารคาม
960

รานปQายสารคาม
960

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0182/63 ลว. 17 ส.ค.63

32 จางขุดหลุม ตามโครงการทองถิ่นอาสาปลูกปdา
3,000
เฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สรางปdา รักษBน้ํา
ขนาด 20x20x20 ซ.ม. จํานวน 300 หลุ-มๆละ10บาท

3,000

เฉพาะเจาะจง

นายคงศักดิ์ สรภูมิ
3,000

นายคงศักดิ์ สรภูมิ
3,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0183/63 ลว. 17 ส.ค.63

33 จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการทองถิ่น
อาสาปลูกปdาเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สรางปdา
รักษBน้ํา" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563

1,500

1,500

เฉพาะเจาะจง

นายคงศักดิ์ สรภูมิ
1,500

นายคงศักดิ์ สรภูมิ
1,500

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0184/63 ลว. 17 ส.ค.63

34 จางเหมาจัดทําโต`ะโรงอาหารสแตนเลสพรอมเกาอี้
จํานวน 6 ชุด (1 ชุดประกอบดวยโต`ะยาว 1 ตัว
เกาอี้ยาว 2 ตัว ) ตามแบบ อบต.บัวคอ

78,600

78,600

เฉพาะเจาะจง

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB
78,600

หจก.อิสานเฟอรBนิเจอรB เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
78,600

CNTR-0185/63 ลว. 19 ส.ค.63

35 จางซ-อมแซมเครื่องพ-นหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง
หมายเลขครุภัณฑB 054-59-0004,054-59-0005

9,450

9,450

เฉพาะเจาะจง

รานเจริญพาณิชยB
9,450

รานเจริญพาณิชยB
9,450

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0186/63 ลว. 20 ส.ค.63

36 จางซ-อมแซมครุภัณฑBคอมพิวเตอรB หมายเลขครุภัณฑB
416-60-0039 จํานวน 1 เครื่อง

550

550

เฉพาะเจาะจง

รานเบสพBคอม
550

รานเบสพBคอม
550

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0187/63 ลว. 24 ส.ค.63

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

37 จัดซื้อสายชารBทโน`ตบุค จํานวน 1 สาย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
750
750
เฉพาะเจาะจง
รานก`อปปUaโอเอ
รานก`อปปUaโอเอ
เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว
750
750

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0188/63 ลว.24 ส.ค.63

38 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอรB EPSON รุ-น L310 สีดํา
จํานวน 1 กล-อง

450

450

เฉพาะเจาะจง

หจก.ณพัฒนB โอ เอ
450

หจก.ณพัฒนB โอ เอ
450

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0189/63 ลว.24 ส.ค.63

39 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอรB canon ip 7270
จํานวน 1 กล-อง

750

750

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
750

รานเบสทBคอม
750

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0190/63 ลว.24 ส.ค.63

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล คงแสนคํา
นายณัฐพล คงแสนคํา เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

1

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช-าง)

2

จางเหมาบริการตําแหน-งผูช-วยครูผูดูแลเด็ก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวแว-นทิพยB นอยใย
7,000

3

จางเหมาบริการงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

4

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

7,000

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

6

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0001/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางสาวแว-นทิพยB นอยใย เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0002/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB
7,000

นายกฤษฎา เดชบุรัมยB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0003/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

เฉพาะเจาะจง นายวณุลักษณB นนสีราช
7,000

นายวณุลักษณB นนสีราช เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0004/63 ลว. 1 ต.ค.62

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายปIญญา ทิพยBโภชนB
7,000

นายปIญญา ทิพยBโภชนB เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0005/63 ลว. 1 ต.ค.62

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถยนตBส-วน
กลางกองช-าง หมายเลขทะเบียน บย 5069 มค.

2,850

2,850

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
2,850

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสายรุง ชินศรี
7,000

นางสาวสายรุง ชินศรี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0007/63 ลว. 1 ต.ค.62

8

จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0008/63 ลว. 1 ต.ค.62

รานหฤทัยบริการ
2,850

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0006/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
9 จางเหมาดูแลงานกองทุนธนาคารขยะฯ ตามโครง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทB นนตะสี
นางสาวสุนันทB นนตะสี เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ พ.ศ. 2563
7,000
7,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0009/63 ลว. 1 ต.ค.62

10 จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประสงคB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

CNTR-0010/63 ลว. 1 ต.ค.62

11 จางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน
อบต.บัวคอ

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ นางสาวศศิประภา พันฤทธิ์ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

CNTR-0011/63 ลว. 1 ต.ค.62

12 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายต-อม นนยะโส
7,000

นายต-อม นนยะโส
7,000

เป6นผูมีคูณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0012/63 ลว. 1 ต.ค.62

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0013/63 ลว. 1 ต.ค.62

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

นายบุญถม นิลาลาด
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0014/63 ลว. 1 ต.ค.62

15 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง นายสมพร ธรรมประเสริฐ
7,500

นายสมพร ธรรมประเสริฐ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,500

CNTR-0015/63 ลว. 1 ต.ค.62

นายประสงคB คงแสนคํา
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
16 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
7,500
7,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษB แกวอาจ
นายณัฐพงษB แกวอาจ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500
ประจําปU พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0016/63 ลว. 1 ต.ค.62

17 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

นายภูวไนย แสงพันธB
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0017/63 ลว. 1 ต.ค.62

18 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหน-วย
บริการตามโครงการหน-วยการแพทยB ฉุกเฉิน EMS
ประจําปU พ.ศ. 2563

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

นายฐานุพงษB จันทร
7,500

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0018/63 ลว. 1 ต.ค.62

19 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางศิริวรรณ ชัยอาษา
3,600

นางศิริวรรณ ชัยอาษา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600

CNTR-0019/63 ลว. 1 ต.ค.62

20 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นางจินดา หงษBศรี
3,600

เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

CNTR-0020/63 ลว. 1 ต.ค.62

21 จางเหมาผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver ตามโครง
การดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจําปU พ.ศ. 2563

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ นางสาวหนูพัด อะโนวรรณ เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
3,600
3,600

CNTR-0021/63 ลว. 1 ต.ค.62

นางจินดา หงษBศรี
3,600

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22 ค-าเช-าเครื่องถ-ายเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,500
3,500 เฉพาะเจาะจง
รานณพัฒนB 2009
รานณพัฒนB 2009 เป6นผูประกอบการใหเช-าพัสดุดังกล-าว CNTR-0028/63 ลว. 1 ต.ค.62
3,500
3,500

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตBส-วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0030/62 ลว.1 ต.ค.62

24 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล-อลื่น รถบรรทุกน้ํา
หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม

1,500

1,500

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
1,500

รานหฤทัยบริการ
1,500

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0031/63 ลว.1 ต.ค.62

25 จางเหมาบริการผูช-วยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน
10 เดือนละ 7,000บาท (เริ่ม 2 ธ.ค.62-30ก.ย.63)

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุภาภรณB คงแสนคํา
7,000

26 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง จํานวน 12 รายการ

11,246

11,246

เฉพาะเจาะจง

รานธนกฤตสโตรB
11,246

รานธนกฤตสโตรB
11,246

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0192/62 ลว.9 ก.ย.63

27 จัดซื้อถังตมน้ําไฟฟQา ขนาด 14 ลิตร จํานวน
2 เครื่องๆละ 8,000 บาท (สํานักปลัด)

16,000

16,000

เฉพาะเจาะจง

รานอมรภัณฑB
16,000

รานอมรภัณฑB
16,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0193/62 ลว.9 ก.ย.63

28 ก-อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบัวคอ หมู278,000
สายทางรอบปdาชา-ไปบานน้ําจั้น ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นไม-นอย
กว-า 560 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวคอ)

278,000 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเงินวัสดุก-อสราง จํากัด
278,000

นางสุภาภรณB คงแสนคํา เป6นผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บ.ภูเงินวัสดุก-อสราง จํากัด เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
278,000

CNTR-0053/63 ลว. 27 พ.ย.62

CNTR-0194/63 ลว. 14 ก.ย.63

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
29 ก-อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก หมู-ที่9 280,000
280,000 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเงินวัสดุก-อสราง จํากัด บ.ภูเงินวัสดุก-อสราง จํากัด เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
สายจากบานโคกไปวัดปdาโคกพัฒนาราม ขนาด
280,000
280,000
5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม-นอยกว-า 550 ตารางเมตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0195/63 ลว. 14 ก.ย.63

30 จางเหมาบริการตรวจเช็ค ลางทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ พรอมเต็มน้ํายาแอรB ภายใน
สํานักงานองคBการบริหารส-วนตําบลบัวคอ
จํานวน 18 เครื่องๆละ 500 บาท

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง รานที.ที.แอรB.แอนดB.เซอรBวิส รานที.ที.แอรB.แอนดB.เซอรBวิส เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
9,000
9,000

CNTR-0196/63 ลว. 14 ก.ย.63

31 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรBสําหรับงานเอกสารทั่วไป
จํานวน 1 เครื่อง

3,050

3,050

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
3,050

รานเบสทBคอม
3,050

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0198/62 ลว.14 ก.ย.63

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรB (สํานักปลัด)

5,350

5,350

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
5,350

รานเบสทBคอม
5,350

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0199/63 ลว.14 ก.ย.63

33 จางเหมาก-อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
น้ําจั้น หมู-ที่ 6 สายทางเสนทิศเหนือบานไปสะพาน
(ทางไปบานโรงบ-ม ช-วงที่ 1) ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม-นอย
กว-า 400 ตารางเมตร

198,000

198,000 เฉพาะเจาะจง บ.ภูเงินวัสดุก-อสรางจํากัด
198,000

บ.ภูเงินวัสดุก-อสรางจํากัด เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
198,000

CNTR-0201/63 ลว. 14 ก.ย.63

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
34 ก-อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก หมู-ที่3 277,000
277,000 เฉพาะเจาะจง
รานสุพัฒนB วัสดุ
รานสุพัฒนB วัสดุ
เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
สายทาง จากถนนลาดยางบานโคกโนนมี้-ไปบาน
277,000
277,000
สวนออย ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 140 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม-นอยกว-า 560 ตารางเมตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0202/63 ลว. 14 ก.ย.63

35 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ
(กองการศึกษา)

9,950

9,950

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUa โอ เอ
9,950

รานก`อปปUa โอ เอ
9,950

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0203/63 ลว.16 ก.ย.63

36 จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ

17,600

17,600

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
17,600

รานเบสทBคอม
17,600

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0204/63 ลว.16 ก.ย.63

37 จางเหมาต-อเติมศูนยBพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

133,000

133,000 เฉพาะเจาะจง

รานอภิวัฒนBพาณิชยB
133,000

รานอภิวัฒนBพาณิชยB
133,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0205/63 ลว. 14 ก.ย.63

38 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรB (สํานักปลัด)
จํานวน 3 รายการ

30,600

30,600

เฉพาะเจาะจง

รานเบสทBคอม
30,600

รานเบสทBคอม
30,600

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0206/63 ลว.24 ก.ย.63

39 จางเหมาถ-ายเอกสารพรอมเขาเล-มขอบัญญัติ
รายจ-ายประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 33 เล-มๆละ 108 บาท

3,564

3,564

เฉพาะเจาะจง

รานก`อปปUa โอ เอ
3,564

รานก`อปปUa โอ เอ
3,564

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

CNTR-0207/63 ลว. 24 ก.ย.63

40 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16 กทม.

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

เป6นผูประกอบการขายพัสดุดังกล-าว

CNTR-0033/63 ลว.1 ต.ค.62

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2558
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2558
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2558
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2558
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2558
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

22 จางถ-ายเอกสารแผนอัตรากําลัง 3 ปU

1,258

ตกลงราคา

รานณพัฒนBโอเอ
1,258

รานณพัฒนBโอเอ
1,258

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2557
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
โดยสังเขป
23 จางซ-อมแซมครุภัณฑBคอมพิวเตอรB (ส-วนสาธารณ
550
ตกลงราคา
รานเบสทBไอที
รานเบสทBไอที
เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
สุขฯ) รหัสพัสดุ 416 57 0028
550
550
24 จางเหมาทําปQายประตูของศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บัวคอ 2 แห-ง

50,000

ตกลงราคา

รานสุริยา
50,000

รานสุริยา
50,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

25 จางเหมาประกอบอาหารว-าง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม ตามโครงการหมู-บานหนาอยู- น-ามอง
ตําบลบัวคอ ประจําปU 2557 (ส-วนสาสุขฯ)

3,600

ตกลงราคา

นางอนง หนูทอง
3,600

นางอนง หนูทอง
3,600

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

26 จางปรับปรุงหองน้ําศูนยBพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

20,000

ตกลงราคา

รานสารคามการคา
20,000

รานสารคามการคา
20,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2557
องคการบริหารส!วนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
โดยสังเขป
27 จางปรับปรุงหองแปรงฟIนของเด็กใหเป6นหองรับ
14,000
ตกลงราคา
รานสารคามการคา
รานสารคามการคา
เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว
ประทานอาหารของ ศพด.
14,000
14,000
28 จางเหมาขยายติดตั้งเชื่อมต-ออินเตอรBเน็ต (LAN)

5,000

ตกลงราคา

รานโกโกปริ๊นทB
5,000

รานโกโกปริ๊นทB
5,000

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

29 จางถ-ายเอกสารพรอมเขารูปเล-มขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจ-ายประจําปU พ.ศ. 2558

3,905

ตกลงราคา

รานภคพรภัณฑB
3,905

รานภคพรภัณฑB
3,905

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

30 จางซ-อมแซมถนนภายในตําบลบัวคอ (งบกลาง)

99,988

ตกลงราคา

รานจีราวัฒนBวัสดุก-อสราง
99,988

รานจีราวัฒนBวัสดุก-อสราง
99,988

เป6นผูประกอบการรับจางดังกล-าว

