แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
1 จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโนนมี้
6,000
เฉพาะเจาะจง
นายหนูทิพย แสนมา
นายหนูทิพย แสนมา เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
6,000
6,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0001/61 ลว.2 ต.ค.60

2

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

6,000

-

เฉพาะเจาะจง

นายสมาน นนยะ
6,000

รานหฤทัยบริการ
6,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0002/61 ลว.2 ต.ค.60

3

จางเหมาบริการตําแหนงผูชวยนักวิชาการศึกษา

7,000

-

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราพร แสนมา
7,000

น.ส.จิราพร แสนมา
7,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0003/61 ลว.2 ต.ค.60

4

จางเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน อบต.
บัวคอ

7,000

-

เฉพาะเจาะจง

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0004/61 ลว.3 ต.ค.60

5

จางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

-

เฉพาะเจาะจง

นายประสงค คงแสนคํา
7,000

นายประสงค คงแสนคํา เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0005/61 ลว.3 ต.ค.60

6

จางเหมาบริการผูดูแลงานกองทุนขยะตามโครง
การธนาคารขยะตําบลบัวคอ

7,000

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนันท นนตะสี
7,000

นางสาวสุนันท นนตะสี เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0006/61 ลว.3 ต.ค.60

7

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

7,000

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนก เรืองเทพ
7,000

นางสาวรัชนก เรืองเทพ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0007/61 ลว.3 ต.ค.60

8

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

7,000

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรทัย นนตะสี
7,000

นางสาวอรทัย นนตะสี เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0008/61 ลว.3 ต.ค.60

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
9 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหนวย
7,500
เฉพาะเจาะจง นายบุญถม นิลาลาด
นายบุญถม นิลาลาด เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
บริการการแพทยฉุกเฉิน EMS
7,500
7,500

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0009/61 ลว.3 ต.ค.60

10 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน EMS

7,500

-

เฉพาะเจาะจง

นายสงัด จันทร
7,500

นายสงัด จันทร
7,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0010/61 ลว.3 ต.ค.60

11 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน EMS

7,500

-

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสงพันธ
7,500

นายภูวไนย แสงพันธ
7,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0011/61 ลว.3 ต.ค.60

12 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน EMS

7,500

-

เฉพาะเจาะจง

นายภูวไนย แสนมา
7,500

นายภูวไนย แสนมา
7,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0012/61 ลว.3 ต.ค.60

13 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน EMS

7,500

-

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษ จันทร
7,500

นายฐานุพงษ จันทร
7,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0013/61 ลว.3 ต.ค.60

14 จางเหมาบริการพนักงานกูชีพตามโครงการหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน EMS

7,500

-

เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงษ จันทร
7,500

นายฐานุพงษ จันทร
7,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บันทึกขอตกลงสัญญาเลขที่
CNTR-0014/61 ลว.3 ต.ค.60

15 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองชาง)

7,000

-

เฉพาะเจาะจง

นายทินกร อวมศิริ
7,000

นายทินกร อวมศิริ
7,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
16 จางเหมาผูออกปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน ตามโครง
6,548
ตกลงราคา
นายบุญถม นิลาลาด
นายบุญถม นิลาลาด เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
การหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน ต.บัวคอ
6,548
6,548
ประจําป 2560
นายสมพร ธรรมประเสริฐ เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
6,548

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 4/2560 ลว. 3 ต.ค.59

17 จางเหมาผูออกปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน ตามโครง
การหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน ต.บัวคอ
ประจําป 2560

6,548

-

ตกลงราคา

นายสมพร ธรรมประเสริฐ
6,548

บจ. 5/2560 ลว. 3 ต.ค.59

18 จางเหมาผูออกปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน ตามโครง
การหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน ต.บัวคอ
ประจําป 2560

6,548

-

ตกลงราคา

นายภูวไนย แสนมา
6,548

นายภูวไนย แสนมา
6,548

เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

บจ. 6/2560 ลว. 3 ต.ค.59

19 จางเหมาผูออกปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน ตามโครง
การหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน ต.บัวคอ
ประจําป 2560

6,548

-

ตกลงราคา

นายภูวไนย แสงพันธ
6,548

นายภูวไนย แสงพันธ
6,548

เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

บจ.7/2560 ลว. 3 ต.ค.59

20 จางเหมาผูออกปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน ตามโครง
การหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน ต.บัวคอ
ประจําป 2560

6,548

-

ตกลงราคา

นายฐานุพงษ จันทร
6,548

นายฐานุพงษ จันทร
6,548

เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

บจ. 8/2560 ลว. 3 ต.ค.59

21 จางเหมาผูดูแลงานกองทุนธนาคารขยะ ตามโครง
การลดปริมาณขยะโดยธนาคารขยะตําบลบัวคอ
ประจําป พ.ศ. 2560

7,000

-

ตกลงราคา

นายประสงค คงแสนคํา
7,000

นายประสงค คงแสนคํา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 9/2560 ลว. 3 ต.ค.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
22 คารับรองสภาฯและประชาคม ในวันที่ 20 ต.ค.59
2,066
ตกลงราคา
รานธนกฤตสโตร
รานธนกฤตสโตร
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ 4/2560 ลว.18 ต.ค.59
และวันที่ 28 ต.ค.59
2,066
2,066
23 วัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 4 รายการ

6,750

-

ตกลงราคา

รานธนกฤาสโตร
6,750

รานธนกฤาสโตร
6,750

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ 5/2560 ลว. 21 ต.ค.59

24 วัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด)
จํานวน 6 รายการ

3,360

-

ตกลงราคา

รานอมรภัณฑ
3,360

รานอมรภัณฑ
3,360

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ 6/2560 ลว. 21 ต.ค.59

25 คาจางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง(ตามโครงการ
อนุรักษสืบสานวัฒธรรมประเพณีทองถิ่น อบต.
บัวคอ(ประกวดสรภัญญะ) ประจําป 2560

5,000

-

ตกลงราคา

รานสมรศิลป
5,000

รานสมรศิลป
5,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 15/2560 ลว. 3 ต.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
ตกลงราคา
รานหฤทัยบริการ
รานหฤทัยบริการ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บซ.1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

1

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 9547

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถบรรทุกน้ําหมายเลข
ทะเบียน 81-3441

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ

รานหฤทัยบริการ

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

3

จัดซื้อน้ํามันดีเซลรถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ

รานหฤทัยบริการ

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

4

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

5

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม

นางหลา ปดทุม

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

6

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 10/2560 ลว. 3 ต.ค.59

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 11/2560 ลว. 3 ต.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
ตกลงราคา
นายทินกร อวมศิริ
นายทินกร อวมศิริ เปนผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

-

ตกลงราคา

อ.ส.ค.

อ.ส.ค.

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 13/2560 ลว. 3 ต.ค.59

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว สญซ. 5/2559 ลว. 9 มิ.ย.59

11 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500

12 จางเหมาบริการตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา

7,000

-

ตกลงราคา

นางสาวจิราพร แสนมา
7,000

นางสาวจิราพร แสนมา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 12/2560 ลว. 3 ต.ค.59

13 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผูชวยชางศิลป)

7,000

-

ตกลงราคา

นายสายันต นนทลือชา
7,000

นายสายันต นนทลือชา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 14/2560 ลว. 3 ต.ค.59

14 จางเหมาบริการตามโครงการหนวยบริการการ
แพทยฉุกเฉิน ตําบลบัวคอ ประจําป พ.ศ.2560

26,950

-

ตกลงราคา

นายบุญถม นิลาลาด
26,950

นายบุญถม นิลาลาด
26,950

15 จัดซื้อวัสดุตามโครงการแกนนําตาวิเศษจัดตั้ง
ธนาคารขยะในโรงเรียน ประจําป พ.ศ.2560
ในวันที่ 22-23 พ.ย.59

6,940

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
6,940

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
6,940

เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

สญจ. 1/2560 ลว.31ต.ค.59

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 7/2560 ลว.18 พ.ย. 59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด)
จํานวน 4 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
10,800
ตกลงราคา
ราน ณ พัฒนโอเอ
ราน ณ พัฒนโอเอ เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 8/2560 ลว.18 พ.ย.59
10,800
10,800

17 จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนยายพกพา ตูลําโพง
เอนกประสงคขนาด 450 วัตต

8,700

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
8,700

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
8,700

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ 9/2560 ลว. 22 พ.ย.59

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับจัดเวทีประชาคม ตาม
โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2,800

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
2,800

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
2,800

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ 10/2560 ลว. 25 พ.ย.59

19 จางเหมาบุคคลภายนอกเปนเจาหนาที่บันทึกขอมูล
อบต.บัวคอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

7,000

-

ตกลงราคา

นางสาวอรทัย นนตะสี
7,000

20 จางเหมาจัดทําปายถวายความอาลัยพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

830

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
830

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 17/2560 ลว. 11 พ.ย.59

21 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ
420-51-0015, 420-51-0014

15,650

-

ตกลงราคา ราน ที.ที.แอร แอนด เซอรวิส ราน ที.ที.แอร แอนด เซอรวิสเปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
15,650
15,650

บจ. 18/2560 ลว. 11 พ.ย.59

22 จางเหมาประกอบอาหาร และเครี่องดื่ม
ตามโครงการแกนนําตาวิเศษจัดตั้งธนาคารขยะ
ในโรงเรียนประจําป 2560 ในวันที่ 22-23 พ.ย.
60 จํานวน 399 คนๆละ 140 บาท

55,860

-

ตกลงราคา

บจ. 19/2560 ลว. 18 พ.ย.59

นางอนงค หนูทอง
55,860

นางสาวอรทัย นนตะสี เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000
รานปายสารคาม
830

นางอนงค หนูทอง
55,860

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 16/2560 ลว. 4 พ.ย.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
23 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธตามโครงการ
1,000
ตกลงราคา
รานปานสารคาม
รานปานสารคาม
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
แกนนําตาวิเศษจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนประ
1,000
1,000
จําป พ.ศ. 2560

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 20/2560 ลว. 18 พ.ย.59

24 คาอาหารวางและเครื่องดื่มตามโครงการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 2560

15,000

-

ตกลงราคา

นางอนง หนูทอง
15,000

นางอนง หนูทอง
15,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 21/2560 ลว. 25 พ.ย.59

25 จัดทําปายประชาสัมพันธตามโครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1,000

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
1,000

รานปายสารคาม
1,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 22/2560 ลว. 25 พ.ย.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
ตกลงราคา
รานหฤทัยบริการ
รานหฤทัยบริการ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บซ.1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

1

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 9547

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถบรรทุกน้ําหมายเลข
ทะเบียน 81-3441

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ

รานหฤทัยบริการ

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

3

จัดซื้อน้ํามันดีเซลรถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ

รานหฤทัยบริการ

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

4

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

5

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม

นางหลา ปดทุม

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

6

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 10/2560 ลว. 3 ต.ค.59

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 11/2560 ลว. 3 ต.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
ตกลงราคา
นายทินกร อวมศิริ
นายทินกร อวมศิริ เปนผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

-

ตกลงราคา

อ.ส.ค.

อ.ส.ค.

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 13/2560 ลว. 3 ต.ค.59

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว สญซ. 5/2559 ลว. 9 มิ.ย.59

11 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500

12 จางเหมาบริการตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา

7,000

-

ตกลงราคา

นางสาวจิราพร แสนมา
7,000

นางสาวจิราพร แสนมา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 12/2560 ลว. 3 ต.ค.59

13 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผูชวยชางศิลป)

7,000

-

ตกลงราคา

นายสายันต นนทลือชา
7,000

นายสายันต นนทลือชา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 14/2560 ลว. 3 ต.ค.59

14 จางเหมาบริการตามโครงการหนวยบริการการ
แพทยฉุกเฉิน ตําบลบัวคอ ประจําป พ.ศ.2560

26,950

-

ตกลงราคา

นายบุญถม นิลาลาด
26,950

นายบุญถม นิลาลาด
26,950

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง จํานวน 3 รายการ

8,718

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
8,718

รานธนกฤตสโตร
8,718

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 11/2560 ลว.13 ธ.ค.60

16 จัดซื้อคารับรองในการประชุมสภา ในวันที่
19 ธ.ค.59

1,326

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
1,326

รานธนกฤตสโตร
1,326

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 13/2560 ลว.15 ธ.ค.60

เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

สญจ. 1/2560 ลว.31ต.ค.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
17 คาวัสดุอุปกรณ ตามโครงแกนนําตาวิเศษจัดตั้ง
2,000
ตกลงราคา
รานศิริวงศเทรดดิ้ง
รานศิริวงศเทรดดิ้ง เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 14/2560 ลว.19 ธ.ค.60
ธนาคารขยะในโรงเรียน
2,000
2,000
18 คาเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2560

7,000

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
7,000

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
7,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 15/2560 ลว.19 ธ.ค.60

19 จางเหมาจัดและบริการพื้นที่เก็บขอมูลระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

6,955

-

ตกลงราคา

บ.บิ๊กบีโซลูชั่นจํากัด
6,955

บ.บิ๊กบีโซลูชั่นจํากัด
6,955

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 23/2560 ลว. 14 ธ.ค.59

20 จางเหมาถายเอกสารรางแผนพัฒนาสามป และ
แผนพัฒนาสี่ปพรอมเขาเลม

5,466

-

ตกลงราคา

ราน ไอ.ที 2015
5,466

ราน ไอ.ที 2015
5,466

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 24/2560 ลว. 15 ธ.ค.59

21 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ตามโครงการแกนนําธนาคารขยะ
จํานวน 45 คนๆละ 140 บาท

6,300

-

ตกลงราคา

นางอนง หนูทอง
6,300

นางอนง หนูทอง
6,300

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 25/2560 ลว. 19 ธ.ค.59

22 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ ตามโครงการ
แกนนําตาวิเศษ ขนาด 1.5 x3.5 ซม.

700

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
700

รานปายสารคาม
700

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 26/2560 ลว. 19 ธ.ค.59

23 คาจางเหมาประกอบอาหารวางและเครื่องดื่ม
ในวันที่ 29 ธ.ค.59 จํานวน 60 คนๆละ 30 บาท
(2 มื้อ) และคาจางเหมาจัดทําอาหารวางและ
เครื่องดื่ม จํานวน 100 คนๆละ 30 บาท ใน
วันที่ 4 ม.ค.60

4,800

-

ตกลงราคา

นางอนง หนูทอง
4,800

นางอนง หนูทอง
4,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 27/2560 ลว. 27 ธ.ค.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
24 คาจัดทําปายประชาสัมพันธ โครงการสรางสุขภาพ
1,000
ตกลงราคา
รานปายสารคาม
รานปายสารคาม
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
กับการออกกําลังกาย ตําบลบัวคอ ในวันที่ 4 ม.ค.60
1,000
1,000
ขนาด 2x3.75 เมตร
รานไอที 2015
600

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 28/2560 ลว. 27 ธ.ค.59

25 จางเหมาจัดทําเอกสารแบบตรวจคัดกรองสุขภาพ
จํานวน 200 ชุดๆละ3บาท ตามโครงการสราง
สุขภาพกับการออกกําลังกาย ตําบลบัวคอ
พ.ศ. 2560

600

-

ตกลงราคา

รานไอที 2015
600

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 29/2560 ลว. 27 ธ.ค.59

26 จางเหมาจัดตั้งเวทีพรอมเครื่องเสียงตามโครงการ
สรางสุขภาพกับการออกกําลังกาย ตําบลบัวคอ
จังหวัดมหาสารคาม

3,000

-

ตกลงราคา

นายเชาวฤทธิ์ คอนชารี
3,000

นายเชาวฤทธิ์ คอนชารี เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
3,000

บจ. 30/2560 ลว. 27 ธ.ค.59

27 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการประชาสัมพันธ
และรณรงคปองกันอุบัติเหตุ จํานวน 11 ปาย

6,000

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
6,000

รานปายสารคาม
6,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 31/2560 ลว. 27 ธ.ค.59

28 จางเหมาจัดสถานที่โครงการประชาสัมพันธและ
รณรงคปองกันลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม
2560

2,000

-

ตกลงราคา

นางสาวสุทัศ จันทร
2,000

นางสาวสุทัศ จันทร
2,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 32/2560 ลว. 27 ธ.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
ตกลงราคา
รานหฤทัยบริการ
รานหฤทัยบริการ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บซ.1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

1

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 9547

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถบรรทุกน้ําหมายเลข
ทะเบียน 81-3441

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ

รานหฤทัยบริการ

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

3

จัดซื้อน้ํามันดีเซลรถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ

รานหฤทัยบริการ

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

4

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

5

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม

นางหลา ปดทุม

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

6

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 10/2560 ลว. 3 ต.ค.59

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 11/2560 ลว. 3 ต.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
ตกลงราคา
นายทินกร อวมศิริ
นายทินกร อวมศิริ เปนผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

-

ตกลงราคา

อ.ส.ค.

อ.ส.ค.

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 13/2560 ลว. 3 ต.ค.59

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว สญซ. 5/2559 ลว. 9 มิ.ย.59

11 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500

12 จางเหมาบริการตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา

7,000

-

ตกลงราคา

นางสาวจิราพร แสนมา
7,000

นางสาวจิราพร แสนมา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 12/2560 ลว. 3 ต.ค.59

13 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผูชวยชางศิลป)

7,000

-

ตกลงราคา

นายสายันต นนทลือชา
7,000

นายสายันต นนทลือชา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 14/2560 ลว. 3 ต.ค.59

14 จางเหมาบริการตามโครงการหนวยบริการการ
แพทยฉุกเฉิน ตําบลบัวคอ ประจําป พ.ศ.2560

26,950

-

ตกลงราคา

นายบุญถม นิลาลาด
26,950

นายบุญถม นิลาลาด
26,950

15 จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอและขาตั้ง
จํานวน 1 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

24,000

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
24,000

รานณพัฒนโอเอ
24,000

เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

สญจ. 1/2560 ลว.31ต.ค.59

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ.16/2560 ลว. 5 ม.ค.60

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
5,000
ตกลงราคา
รานหฤทัยบริการ
รานหฤทัยบริการ
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
5,000
5,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บซ.1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

1

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 9547

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถบรรทุกน้ําหมายเลข
ทะเบียน 81-3441

1,500

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
1,500

รานหฤทัยบริการ
1,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 2/2560 ลว. 3 ต.ค.59

3

จัดซื้อน้ํามันดีเซลรถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16

5,000

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
5,000

รานหฤทัยบริการ
5,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 3/2560 ลว 3 ต.ค.59

4

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

9,880

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
9,880

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
9,880

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

ใบสั่งจางเลขที่ 3/2560ลว.30มิย.60

5

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

7,800

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม
7,800

นางหลา ปดทุม
7,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

ใบสั่งจางเลขที่ 2/2560ลว.12มิย.60

6

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 10/2560 ลว. 3 ต.ค.59

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 11/2560 ลว. 3 ต.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
ตกลงราคา
นายทินกร อวมศิริ
นายทินกร อวมศิริ เปนผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

65,721.04

-

กรณีพิเศษ

อ.ส.ค.
65,721.04

11 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500

12 จางเหมาบริการตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา

7,000

-

ตกลงราคา

นางสาวจิราพร แสนมา
7,000

นางสาวจิราพร แสนมา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 12/2560 ลว. 3 ต.ค.59

13 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผูชวยชางศิลป)

7,000

-

ตกลงราคา

นายณัฐพล คงงแสนคํา
7,000

นายณัฐพล คงงแสนคํา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 42/2560 ลว. 31 ม.ค.60

14 จางเหมาบริการตามโครงการหนวยบริการการ
แพทยฉุกเฉิน ตําบลบัวคอ ประจําป พ.ศ.2560

26,950

-

ตกลงราคา

นายบุญถม นิลาลาด
26,950

นายบุญถม นิลาลาด
26,950

เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

15 จัดซื้อเวชภัณฑยาและไมใชยา ตามโครงการหนวย
บริการแพทยฉุกเฉิน ตําบลบัวคอ ประจําป พ.ศ.
2560 จํานวน 17 รายการ

20,000

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
20,000

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
20,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0112/60 ลว. 1 มิ.ย.60

700

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
700

รานณพัฒนโอเอ
700

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0113/60 ลว. 1 มิ.ย.60

16 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ
416-57-0017

อ.ส.ค.
65,721.04

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 13/2560 ลว. 3 ต.ค.59

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0131/60 ลว. 12 มิ.ย.60

สญจ. 1/2560 ลว.31ต.ค.59

แบบ สขร.1.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
17 ตรวจเช็ครถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน
2,740
ตกลงราคา
รานอินเตอรกิจยนต
รานอินเตอรกิจยนต เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
กข 9547 มหาสารคาม
2,740
2,740

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0114/60 ลว. 1 มิ.ย.60

18 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuncition ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED จํานวน 1 เครื่อง

17,000

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
17,000

รานณพัฒนโอเอ
17,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0115/60 ลว. 1 มิ.ย.60

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคกรและชุมชน

1,410

-

ตกลงราคา

ราน ไอที 2015
1,410

ราน ไอที 2015
1,410

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0117/60 ลว. 2 มิ.ย.60

20 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค
กรและชุมชน จํานวน 2 ปาย

975

-

ตกลงราคา

ราน เอสทีโฆษณา
975

ราน เอสทีโฆษณา
975

21 จางประกอบอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่มตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคกรและชุมชนในวันที่
7-มิ.ย.-60

7,520

-

ตกลงราคา

22 จางเหมารถปรับอากาศ จํานวน 1 คัน ตามโครง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
องคกรและชุมชนฯ ในวันที่ 7-9 มิ.ย.60

45,000

-

ตกลงราคา

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0118/60 ลว. 2 มิ.ย.60

นางสาวศิวาพร คุณาพันธ
7,520

นางสาวศิวาพร คุณาพันธ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,520

CNTR-0119/60 ลว. 2 มิ.ย.60

นายกิตติโชติ เสนามาตย
45,000

นายกิตติโชติ เสนามาตย เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
45,000

CNTR-0120/60 ลว. 2 มิ.ย.60

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ
ของกองสาธารณสุขฯ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
10,000
ตกลงราคา
รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
รานศิริวงศ เทรดดิ้ง เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0121/60 ลว. 2 มิ.ย.60
10,000
10,000

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ
ของกองสาธารณสุขฯ

7,260

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
7,260

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
7,260

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0122/60 ลว. 2 มิ.ย.60

25 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลหวงใยใสใจสุขภาพ
ผูสูงอายุฯในวันที่ 5-6 มิ.ย.60

19,600

-

ตกลงราคา

นางอนง หนูทอง
19,600

นางอนง หนูทอง
19,600

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0123/60 ลว. 2 มิ.ย.60

26 จัดทําปายประชาสัมพันธ ตามโครงการดูแลหวงใย
ใสใจสุขภาพผูสูงอายุฯ จํานวน 1 ปาย

1,000

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
1,000

รานปายสารคาม
1,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0124/60 ลว. 2 มิ.ย.60

27 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 6 รายการ ตามโครง
การดูแลหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุฯ

2,500

-

ตกลงราคา

ราน ไอที 2015
2,500

ราน ไอที 2015
2,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0125/60 ลว. 2 มิ.ย.60

28 จางเหมาถายเอกสารประกอบการอบรมตาม
โครงการดูแลหวยใยใสใจผูสูงอายุฯ

2,100

-

ตกลงราคา

ราน ไอที 2015
2,100

ราน ไอที 2015
2,100

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0126/60 ลว. 2 มิ.ย.60

314,000

314,000

ตกลงราคา

รานทรัพยสมบูรณ
307,720

รานทรัพยสมบูรณ
307,720

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0127/60 ลว. 5 มิ.ย.60

29 จางกอสรางถนน คสล.บานน้ําจั้น หมูที่ 6 ขนาด
กวาง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร

แบบ สขร.1.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
30 จางกอสรางถนน คสล. บานหนองคอ หมูที่ 5
250,000
250,000 ตกลงราคา
รานสารคามการคา
รานสารคามการคา เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120
245,000
245,000
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0128/60 ลว. 5 มิ.ย.60

31 จางกอสรางถนน คสล.บานบัวคอ หมูที่ 1 ขนาด
กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 195 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 780 ตารางเมตร

403,000

403,000

ตกลงราคา

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง
394,940

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
394,940

CNTR-0129/60 ลว. 6 มิ.ย.60

32 จางกอสรางถนน คสล.บนโคก หมูที่ 3 ขนาด
กวาง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 450 ตารางเมตร

233,000

233,000

ตกลงราคา

ราน ยิ้ม ยิ้ม สยามพาณิชย
228,340

ราน ยิ้ม ยิ้ม สยามพาณิชย เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
228,340

CNTR-0132/60 ลว. 13 มิ.ย.60

33 จางถายเอกสารประจําตัวเด็กปฐมวัย จํานวน
82 เลมๆละ 27 บาท และจางถายเอกสารสมุด
บันทึกสุขภาพเด็กไทย จํานวน 82 เลมๆละ85

9,184

-

ตกลงราคา

ราน ภคพรภัณฑ
9,184

ราน ภคพรภัณฑ
9,184

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) จํานวน 22 รายการ

9,339

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
9,339

รานธนกฤตสโตร
9,339

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0134/60 ลว. 14 มิ.ย.60

35 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(สํานักปลัด) จํานวน 2 เครื่อง

32,000

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
32,000

รานณพัฒนโอเอ
32,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0135/60 ลว. 15 มิ.ย.60

CNTR-0133/60 ลว. 14 มิ.ย.60

แบบ สขร.1.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
36 จัดซื้ออาหารวางและเครื่องดื่ม เพื่อตอนรับคณะ
1,494
ตกลงราคา
ราน ธนกฤตสโตร
ราน ธนกฤตสโตร
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0136/60 ลว. 15 มิ.ย.60
กรรมการตรวจฯและรับรองการประชุมสภา
1,494
1,494
ในวันที่ 21 มิ.ย.60
37 คาจางเหมารถปรับอากาศ จํานวน 1 คัน ตาม
โครงการดูแลหวงใยใสใจผูสูงอายุ ต.บัวคอ

13,000

-

ตกลงราคา

นายกิตติโชติ เสนามาตย
13,000

นายกิตติโชติ เสนามาตย เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
13,000

38 จัดทําปายประชาสัมพันธตามโครงการดูแลหวงใย
ใสใจผูสูงอายุ ในวันที่ 27 มิ.ย.60 จํานวน 1 ปาย

1,000

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
1,000

รานปายสารคาม
1,000

39 จัดซื้อของสมนาคุณตามโครงการดูแลหวงใยใสใจ
ผูสูงอายุ ตําบลบัวคอ จํานวน 2 รายการ

3,000

-

ตกลงราคา

รานขาวฟางกรอบรูป
3,000

รานขาวฟางกรอบรูป
3,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0139/60 ลว. 23 มิ.ย.60

40 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ
ของกองคลัง

8,868

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
8,868

รานธนกฤตสโตร
8,868

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0140/60 ลว. 30 มิ.ย.60

41 จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลม (E-PLAN)
และถายเอกสารตรวจมาตรฐานพรอมเขาเลม

958

-

ตกลงราคา

ราน ไอที่ 2015
958

ราน ไอที่ 2015
958

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0141/60 ลว. 30 มิ.ย.60

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0137/60 ลว. 23 มิ.ย.60

CNTR-0138/60 ลว. 23 มิ.ย.60

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 9547

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถบรรทุกน้ําหมายเลข
ทะเบียน 81-3441

3

จัดซื้อน้ํามันดีเซลรถกูชีพ หมายเลขทะเบียน
1 ฒบ 16

4

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
5,000
ตกลงราคา
รานหฤทัยบริการ
รานหฤทัยบริการ
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
5,000
5,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บซ.1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
-

รานหฤทัยบริการ
-

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 2/2560 ลว. 3 ต.ค.59

4,230

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
4,230

รานหฤทัยบริการ
4,230

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 3/2560 ลว 3 ต.ค.59

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

21,218

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
21,218

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
21,218

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

ใบสั่งจางเลขที่ 3/2560
30-มิ.ย.-60

5

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

9,880

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม
9,880

นางหลา ปดทุม
9,880

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

ใบสั่งจาง เลขที่ 2/2560ลว.12มิ.ย.
60

6

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 1/2560 ลว. 3 ต.ค.59

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 10/2560 ลว. 3 ต.ค.59

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 11/2560 ลว. 3 ต.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
7,000
ตกลงราคา
นายทินกร อวมศิริ
นายทินกร อวมศิริ เปนผูมีคูณสมบัติเหมาะสม
7,000
7,000

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

อ.ส.ค.
55,883.94

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 13/2560 ลว. 3 ต.ค.59

55,883.94

-

กรณีพิเศษ

อ.ส.ค.
55,883.94

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0131/60 ลว. 12 มิ.ย.60

11 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500

12 จางเหมาบริการตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา

7,000

-

ตกลงราคา

นางสาวจิราพร แสนมา
7,000

นางสาวจิราพร แสนมา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 12/2560 ลว. 3 ต.ค.59

13 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผูชวยชางศิลป)

7,000

-

ตกลงราคา

นายณัฐพล คงงแสนคํา
7,000

นายณัฐพล คงงแสนคํา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
7,000

บจ. 42/2560 ลว. 31 ม.ค.60

14 จางเหมาประกอบอาหารวางและเครื่องดื่ม ตาม
โครงการดูแลหวงใยใสใจผูสูงอายุ ต.บัวคอ
ในวันที่ 6 ก.ค.60

1,500

-

ตกลงราคา

นางอนง หนูทอง
1,500

นางอนง หนูทอง
1,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0142/60 ลว. 5 ก.ค.60

15 จางทําปายโครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี กลุม
ผูสูงอายุ กลุมผูพิการและผูดอยโอกาส (การทํา
ดอกไมจันทน)

2,000

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
2,000

รานปายสารคาม
2,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0143/60 ลว. 12 ก.ค.60

แบบ สขร.1.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ ตามโครง 20,266
ตกลงราคา
รานพอดีภัณฑ
รานพอดีภัณฑ
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0144/60 ลว. 12 ก.ค.60
การสงเสริมกลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ
20,266
20,266
และผูดอยโอกาส (การทําดอกไมจันทร)
จํานวน 12 รายการ
17 จางเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการสงเสริมอาชีพ
กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการและผูดอย
โอกาส (การทําดอกไมจันทร) จํานวน 3 วัน

3,000

-

ตกลงราคา

นางละมัย ยันชมภู
3,000

นางละมัย ยันชมภู
3,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0145/60 ลว. 12 ก.ค.60

18 จางกอสรางถนน คสล.บานสวนออย หมูที่ 8
ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 239
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 956 ตารางเมตร

500,000

500,000

ตกลงราคา

หจก.ศรีสมเด็จวัสดุกอสราง หจก.ศรีสมเด็จวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
490,000
490,000

CNTR-0146/60 ลว. 13 ก.ค.60

19 จางปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บานโนนมี้
หมูที่ 2 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 225 ลูกบาศกเมตร

152,000

152,000

ตกลงราคา

รานสุทธิจักร กอสราง
148,900

รานสุทธิจักร กอสราง
148,900

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0147/60 ลว. 13 ก.ค.60

20 จางกอสรางถนน คสล. บานหนองคูณ หมูที่ 7
ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร

250,000

250,000

ตกลงราคา

รานสารคามการคา
245,000

รานสารคามการคา
245,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

CNTR-0148/60 ลว. 13 ก.ค.60

แบบ สขร.1.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
21 จางกอสรางถนน คสล. บานโคก หมูที่ 9 ขนาด
396,000
396,000 ตกลงราคา
รานทรัพยสมบูรณ
รานทรัพยสมบูรณ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190 เมตร
388,000
388,000
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 760 ตารางเมตร
22 จางประกอบอาหารกลางวัน จํานวน 3 มื้อๆละ 80
จํานวน 100 คน และคาอาหารวาง เชา-บาย
จํานวน 6 มื้อๆละ 30 บาท ตามโครงการสงเสริม
อาชีพกลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการและผู
ดอยโอกาส (การทําดอกไมจันทร) ระหวางวันที่
16-18 ก.ค.60

42,000

-

ตกลงราคา

นางสุมาลี แสงสวาง
42,000

นางสุมาลี แสงสวาง
42,000

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน
24 รายการ

28,055

-

ตกลงราคา

รานเงินเจริญ
28,055

รานเงินเจริญ
28,055

24 จางซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทําแนว
ปองกันน้ํากัดเซาะเชื่อมระหวาง หมูที่ 2 ไปบาน
หนองบัว หมูที่ 4

187,000

187,000

ตกลงราคา

25 จางเหมาปรับปรุงแกไขเวปไซต อบต.บัวคอ

7,000

26 จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง (กองชาง)

16,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0149/60 ลว. 13 ก.ค.60

CNTR-0150/60 ลว. 13 ก.ค.60

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0151/60 ลว. 18 ก.ค.60

หจก.ศรีสมเด็จวัสดุกอสราง หจก.ศรีสมเด็จวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
184,000
184,000

CNTR-0152/60 ลว. 19 ก.ค.60

-

ตกลงราคา บ.ไทมสมีเดีย เว็ปดีไซน จํากัด บ.ไทมสมีเดีย เว็ปดีไซน จํากัดเปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000
7,000

CNTR-0153/60 ลว. 20 ก.ค.60

-

ตกลงราคา

รานมหาสารคามวัสดุภัณฑ
16,000

รานมหาสารคามวัสดุภัณฑ เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0154/60 ลว. 20 ก.ค.60
16,000

แบบ สขร.1.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
27 จางกอสรางถนน คสล.บานหนองคูณ หมูที่ 7
99,000
99,000
ตกลงราคา
รานสารคามการคา
รานสารคามการคา เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
(สายที2่ ) ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
97,000
97,000
ยาว 48 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 192 ตารางเมตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR-0155/60 ลว. 20 ก.ค.60

28 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณอบรมตาม
โครงการฝกอบรมทบทวนในการปองกันและเทิด
ทูนสถาบันและเสริมสรางความรักความสามัคคีฯ

560

-

ตกลงราคา

รานพิมพญาดาพาณิชย
560

รานพิมพญาดาพาณิชย เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0156/60 ลว. 25 ก.ค.60
560

29 จางเหมาจัดทําคูมือการฝกอบรมและวุฒิบัติลูก
เสือชาวบาน ตามโครงการฝกอบรมทบทวนในการ
ปกปองและเทิดทูนสถาบันและเสริมสรางความรัก
ความสามัคคีฯ

1,120

-

ตกลงราคา

รานอีสานโฆษณา
1,120

รานอีสานโฆษณา
1,120

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

30 จัดซื้อธงชาติ

3,510

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
3,510

รานธนกฤตสโตร
3,510

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว CNTR-0158/60 ลว. 31 ก.ค.60

CNTR-0157/60 ลว. 25 ก.ค.60

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
3,000
ตกลงราคา
รานสมชาย
รานสมชาย
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
3,000
3,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

จัดซื้อหนังสือพิมพ 10 หมูบาน และ อบต.

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล รถยนตสวนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547

6,000

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
6,000

รานหฤทัยบริการ
6,000

3

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

4

จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กภายในตําบลบัวคอ

7,500

-

ตกลงราคา

นายประยูร จันทรสามารถ

5

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 3/2559 ลว. 1 ต.ค.58

6

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 4/2559 ลว. 1 ต.ค.58

7

จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

7,000

-

ตกลงราคา

น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง
7,000

น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000

8

จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

7,000

-

ตกลงราคา

นายทินกร อวมศิริ
7,000

7,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2559 ลว.1ต.ค.58

บซ.1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

นายประยูร จันทรสามารถ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 2/2559 ลว. 1 ต.ค.58
7,500

นายทินกร อวมศิริ
7,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 5/2559 ลว. 1 ต.ค.58

บจ. 6/2559 ลว. 5 ต.ค.58

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
79,810.92
ตกลงราคม
อ.ส.ค.
อ.ส.ค.
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว สญซ. 3/2559 ลว. 30 ธ.ค.58
79,810.92
79,810.92

10 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500

11 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับบรรทุกน้ําเอนกประสงค
หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม

1,500

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
1,500

รานหฤทัยบริการ
1,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

12 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถกูชีพฉุกเฉิน
หมายเลขทะเบียน 1 ฒบ. 16 กรุงเทพฯ

4,690

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
4,690

รานหฤทัยบริการ
4,690

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 4/2559 ลว. 30 ต.ค.58

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ตามโครงการสรางเสริมภูมิคุม
กันชีวิตเยาวชน ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

5,000

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
5,000

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
5,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 38/2559 ลว.11 เม.ย.59

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
จํานวน 3 รายการ

8,440

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
8,440

รานศิริวงศ เทรดดิ้ง
8,440

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 39/2559 ลว.27 เม.ย.59

15 คาติดตั้งปายประชาสัมพันธ ตามโครงการประชา
3,000
สัมพันธและรณรงคปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต 2559 (ระหวางวันที่ 11-17 เมษายน 2559)

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
3,000

รานปายสารคาม
3,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บซ.3/2559 ลว. 20 ต.ค.58

บจ. 67/2559 ลว.7 เม.ย.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16 คาปายประชาสัมพันธโครงการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
4,600
ตกลงราคา
รานปายสารคาม
รานปายสารคาม
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
4,600
4,600
นายคํามี ธิตาแสง
3,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 68/2559 ลว.7 เม.ย.59

17 คาจัดสถานที่ จุดบริการ/จุดตรวจ ตามโครงการ
ประชาสัมพันธและรณรงคปองกันลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาลสงกรานต 2559(ในวันที่ 11-17
เม.ย.59)

3,000

-

ตกลงราคา

นายคํามี ธิตาแสง
3,000

18 คาจางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง ตามโครงการ
ประเพณีสรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ
ดอนเจาปูบัวคอ ประจําป พ.ศ. 2559

5,000

-

ตกลงราคา

น.ส.สุวรรณี วงษหาเทพ
5,000

19 จางประกอบอาหารวาง อาหารกลางวันและ
19,200
เครื่องดื่มตามโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันชีวิต
เยาวชนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

-

ตกลงราคา

นางอนง หนูทอง
19,200

นางอนง หนูทอง
19,200

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 71/2559 ลว.11 เม.ย.59

20 คาปายประชาสัมพันธตามโครงการสรางเสริมภูมิ
คุมกันชีวิตเยาวชนตําบลบัวคอ

1,400

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
1,400

รานปายสารคาม
1,400

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 72/2559 ลว.11 เม.ย.59

21 คาใบประกาศตามโครงการสรางเสริมภูมิคุมกัน
ชีวิตเยาวชนตําบลบัวคอ

1,000

-

ตกลงราคา

รานกอปปโอเอ
1,000

รานกอปปโอเอ
1,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 73/2559 ลว.11 เม.ย.59

น.ส.สุวรรณี วงษหาเทพ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
5,000

บจ. 69/2559 ลว.7 เม.ย.59

บจ. 70/2559 ลว.11 เม.ย.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
3,100
ตกลงราคา
รานสมชาย
รานสมชาย
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
3,100
3,100

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

จัดซื้อหนังสือพิมพ 10 หมูบาน และ อบต.

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล รถยนตสวนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547

5,000

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
5,000

รานหฤทัยบริการ
5,000

3

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

17,640

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
17,640

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
17,640

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.8/2559 ลว. 29 เม.ย.59

4

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

12,240

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม
12,240

นางหลา ปดทุม
12,240

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.8/2559 ลว. 29 เม.ย.59

5

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

6

จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กภายในตําบลบัวคอ

7,500

-

ตกลงราคา

นายประยูร จันทรสามารถ

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 3/2559 ลว. 1 ต.ค.58

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 4/2559 ลว. 1 ต.ค.58

7,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2559 ลว.1ต.ค.58

บซ.1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

นายประยูร จันทรสามารถ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 2/2559 ลว. 1 ต.ค.58
7,500

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
ตกลงราคา
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000
7,000

10 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

7,000

-

ตกลงราคา

นายทินกร อวมศิริ
7,000

นายทินกร อวมศิริ
7,000

76,379.76

-

ตกลงราคา

อ.ส.ค.
73,551.24

อ.ส.ค.
73,551.24

12 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

13 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับบรรทุกน้ําเอนกประสงค
หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม

1,500

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
1,500

รานหฤทัยบริการ
1,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

14 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถกูชีพฉุกเฉิน
หมายเลขทะเบียน 1 ฒบ. 16 กรุงเทพฯ

4,190

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
4,190

รานหฤทัยบริการ
4,190

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 4/2559 ลว. 30 ต.ค.58

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 17 รายการ
(กองชาง)

8,257

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
8,257

รานธนกฤตสโตร
8,257

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 40/2559 ลว. 3 พ.ค.59

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 5/2559 ลว. 1 ต.ค.58

บจ. 6/2559 ลว. 5 ต.ค.58

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว สญซ. 3/2559 ลว. 30 ธ.ค.58

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500
บซ.3/2559 ลว. 20 ต.ค.58

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ
(กองการศึกษา)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
8,320
ตกลงราคา
รานณพัฒนโอเอ
รานณพัฒนโอเอ
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 41/2559 ลว. 3 พ.ค.59
8,320
8,320

17 จัดซื้อเวชภัณฑยาและไมใชยา ตามโครงการหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน ตําบลบัวคอ ประจําป
2559

8,000

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
8,000

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
8,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 42/2559 ลว. 11 พ.ค.59

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 13 รายการ (กองชาง)

99,820

-

ตกลงราคา

รานพิทยาพาณิชย
99,820

รานพิทยาพาณิชย
99,820

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 43/2559 ลว. 17 พ.ค.59

19 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 3 ชุดๆละ
7,000 บาท (กองการศึกษา)

21,000

-

ตกลงราคา

หจก.อิสารเฟอรนิเจอร
21,000

20 จางซอมคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ
416-54-0018 กองการศึกษา

2,900

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
2,900

รานณพัฒนโอเอ
2,900

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 75/2559 ลว. 11 พ.ค.59

21 จางซอมคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 2 เครื่อง
หมายเลขครุภัณฑ 416-53-0014,416-53-0015

1,400

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
1,400

รานณพัฒนโอเอ
1,400

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 76/2559 ลว. 11 พ.ค.59

22 จางปรับปรุงรานคาและโรงฝกอาชีพเปนหอง
ปฏิบัติงานศูนยกูชีพและศูนยวิทยุของ อบต.บัวคอ

31,800

31,800

ตกลงราคา

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง
31,800

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
31,800

บจ. 77/2559 ลว. 23 พ.ค.59

หจก.อิสารเฟอรนิเจอร เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 44/2559 ลว. 19 พ.ค.59
21,000

แบบ สขร.1.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
23 กอสรางถนน คสล.บานโคก หมูที่ 9 ขนาดกวาง
130,000
130,000 ตกลงราคา
รานจําปกอสราง
รานจําปกอสราง
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม
128,000
128,000
นอยกวา 260 ตารางเมตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
สญจ. 2/2559 ลว. 24 พ.ค.59

24 จางกอสรางถนน คสล. บานโคก หมูที่ 9 ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 408 ตารางเมตร

210,000

210,000

ตกลงราคา

ราน เอ บี พาณิชย
205,000

ราน เอ บี พาณิชย
205,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 3/2559 ลว. 24 พ.ค.59

25 จางกอสรางถนน คสล.บานบัวคอ หมูที่ 1 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร

240,000

240,000

ตกลงราคา

รานชญานุชกอสราง
231,000

รานชญานุชกอสราง
231,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 4/2559 ลว. 27 พ.ค.59

26 จางกอสรางถนน คสล.บานน้ําจั้น หมูที่ 6 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 464 ตารางเมตร

235,000

235,000

ตกลงราคา

229,000
รานสารคามการคา

229,000
รานสารคามการคา

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 5/2559 ลว. 27 พ.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
3,000
ตกลงราคา
รานสมชาย
รานสมชาย
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
3,000
3,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

จัดซื้อหนังสือพิมพ 10 หมูบาน และ อบต.

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล รถยนตสวนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547

5,000

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
5,000

รานหฤทัยบริการ
5,000

3

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

21,560

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
21,560

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
21,560

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.9/2559 ลว. 31 พ.ค.59

4

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

12,860

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม
12,860

นางหลา ปดทุม
12,860

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.9/2559 ลว. 31 พ.ค.59

5

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

6

จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กภายในตําบลบัวคอ

7,500

-

ตกลงราคา

นายประยูร จันทรสามารถ

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 3/2559 ลว. 1 ต.ค.58

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 4/2559 ลว. 1 ต.ค.58

7,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2559 ลว.1ต.ค.58

บซ.1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

นายประยูร จันทรสามารถ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 2/2559 ลว. 1 ต.ค.58
7,500

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

10 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
ตกลงราคา
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000
7,000
7,000

-

ตกลงราคา

นายทินกร อวมศิริ
7,000

นายทินกร อวมศิริ
7,000

69,267.66

-

ตกลงราคา

อ.ส.ค.
69,267.66

อ.ส.ค.
69,267.66

12 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

13 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถกูชีพฉุกเฉิน
หมายเลขทะเบียน 1 ฒบ. 16 กรุงเทพฯ

7,100

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
7,100

รานหฤทัยบริการ
7,100

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 4/2559 ลว. 30 ต.ค.58

14 จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เครื่องพนหมอกควัน

80,000

-

ตกลงราคา

รานโชคมีทรัพย
59,000

รานโชคมีทรัพย
59,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 5/2559 ลว. 1 ต.ค.58

บจ. 6/2559 ลว. 5 ต.ค.58

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว สญซ. 4/2559 ลว. 13 พ.ค.59

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500

บซ. 45/2559 ลว. 3 มิ.ย.59

แบบ สขร.1.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
15 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
90,000
ตกลงราคา
รานโชคมีทรัพย
รานโชคมีทรัพย
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
-น้ํายาเคมีพนยุง จํานวน 41 ลิตรๆละ 1,200
64,600
64,600
- ทรายอะเบท จํานวน 7 ถังๆละ 2,200

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บซ. 46/2559 ลว. 3 มิ.ย.59

16 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด)

1,795

-

ตกลงราคา

รานอมรภัณฑ
1,795

รานอมรภัณฑ
1,795

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 47/2559 ลว. 3 มิ.ย.59

17 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณเพื่อใชใน ศพด. ของ อบต
บัวคอ ทั้ง 2 แหง

20,000

-

ตกลงราคา

รานโชคมีทรัพย
20,000

รานโชคมีทรัพย
20,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 48/2559 ลว. 10 มิ.ย.59

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา)

26,512

-

ตกลงราคา

รานโชคมีทรัพย

รานโชคมีทรัพย

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 49/2559 ลว. 10 มิ.ย.59

26,512

26,512

19 คารับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบัวคอ

1,298

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
1,298

รานธนกฤตสโตร
1,298

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 50/2559 ลว. 17 มิ.ย.59

20 จัดซื้อเต็นททรงโคง จํานวน 5 หลัง
ขนาด 4x8x2.5 เมตร ราคาหลังละ 17,500

87,500

-

ตกลงราคา

รานสารคามผาใบ
87,500

รานสารคามผาใบ
87,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 51/2559 ลว. 20 มิ.ย.59

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง)

7,712

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
7,712

รานธนกฤตสโตร
7,712

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

บซ. 52/2559 ลว. 30 มิ.ย.59

แบบ สขร.1.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
22 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดงานบุญบั้งไฟ
5,000
ตกลงราคา
รานทรัพยเจริญ
รานทรัพยเจริญ
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
(ตามโครงการบุญบั้งไฟ ฮีตสิบสองคลองสิบสี่
5,000
5,000
อบต.บัวคอ ประจําป พ.ศ. 2559)
23 จางซอมคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ
416-56-0024 (กองการศึกษา)

4,400

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
4,400

24 จางเปลี่ยนไสกรองเครื่องกรองน้ําของ ศพด.จํานวน
2 ศูนยๆละ 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ
701 58 0005,701 58 0006

4,400

-

ตกลงราคา

25 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศพรอมทั้งลางทํา
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงาน
อบต.บัวคอ

30,000

-

26 ซอมบํารุงรถยนตสวนกลางหมายเลขครุภัณฑ
กข 9547 มหาสารคาม

9,820

27 ซอมบํารุงรถบรรทุกน้ําอเนกประสงคหมายเลข
ครุภัณฑ 81-3441 มหาสารคาม

9,360

รานณพัฒนโอเอ
4,400

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บซ. 53/2559 ลว. 30 มิ.ย.59

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 78/2559 ลว. 9 มิ.ย.59

ราน มอ รุงเรืองกรองน้ํา
4,400

ราน มอ รุงเรืองกรองน้ํา เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
4,400

บจ. 79/2559 ลว. 9 มิ.ย.59

ตกลงราคา

ราน ที.ที.แอนด เซอรวิส
30,000

ราน ที.ที.แอนด เซอรวิส เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
30,000

บจ. 80/2559 ลว. 30 มิ.ย.59

-

ตกลงราคา

รานอินเตอรกิจยนต
9,820

รานอินเตอรกิจยนต
9,820

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 81/2559 ลว. 30 มิ.ย.59

-

ตกลงราคา

รานอินเตอรกิจยนต
9,360

รานอินเตอรกิจยนต
9,360

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 82/2559 ลว. 30 มิ.ย.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
28 คาจางเหมาเครื่องเสียงและเวทีพรอมตกแตง
7,000
ตกลงราคา
น.ส.หนูพิษ คลังใหญ
น.ส.หนูพิษ คลังใหญ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
(ตามโครงการบุญบั้งไฟ ฮีตสิบสองคลองสิบสี่
7,000
7,000
อบต.บัวคอ ประจําป พ.ศ. 2559)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 83/2559 ลว. 30 มิ.ย.59

29 จางกอสรางถนน คสล. บานหนองคูณ หมูที่ 7
จํานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการกอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
200 ตารางเมตร
2.โครงการกอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
195 ตารางเมตร

200,000

200,000

ตกลงราคา

รานภานุวิทยาภัณฑ
195,000

รานภานุวิทยาภัณฑ
195,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 6/2559 ลว. 3 มิ.ย.59

30 จางกอสรางถนน คสล.บานสวนออย หมูที่ 8
จํานวน 2 โครงการ คือ
1.โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
99 ตารางเมตร
2.โครงการกอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
102 ตารางเมตร

102,000

102,000

ตกลงราคา

รานอภิวัฒนพาณิชย
99,500

รานอภิวัฒนพาณิชย
99,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 7/2559 ลว. 7 มิ.ย.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
31 จางกอสรางถนน คสล.บานหนองคูณ หมูที่ 7
110,000
110,000 ตกลงราคา
ราน ว.พาณิชย
ราน ว.พาณิชย
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15
107,500
107,500
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 225 ตารางเมตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
สญจ. 8/2559 ลว. 14 มิ.ย.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
3,100
ตกลงราคา
รานสมชาย
รานสมชาย
3,100
3,100

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

จัดซื้อหนังสือพิมพ 10 หมูบาน และ อบต.

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล รถยนตสวนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547

4,000

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
4,000

รานหฤทัยบริการ
4,000

3

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

18,620

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
18,620

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
18,620

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.11/2559 ลว. 30 มิ.ย.59

4

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

10,260

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม
10,260

นางหลา ปดทุม
10,260

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.11/2559 ลว. 30 มิ.ย.59

5

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

6

จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กภายในตําบลบัวคอ

7,500

-

ตกลงราคา

นายประยูร จันทรสามารถ

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 3/2559 ลว. 1 ต.ค.58

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 4/2559 ลว. 1 ต.ค.58

7,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2559 ลว.1ต.ค.58

บซ.1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

นายประยูร จันทรสามารถ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 2/2559 ลว. 1 ต.ค.58
7,500

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

10 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
ตกลงราคา
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000
7,000
7,000

-

ตกลงราคา

นายทินกร อวมศิริ
7,000

นายทินกร อวมศิริ
7,000

65,635.50

-

ตกลงราคา

อ.ส.ค.
65,635.50

อ.ส.ค.
65,635.50

12 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

13 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถกูชีพฉุกเฉิน
หมายเลขทะเบียน 1 ฒบ. 16 กรุงเทพฯ

4,860

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
4,860

รานหฤทัยบริการ
4,860

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 4/2559 ลว. 30 ต.ค.58

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา)

12,900

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
12,900

รานณพัฒนโอเอ
12,900

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 54/2559 ลว. 7 ก.ค.59

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)

4,431

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
4,431

รานธนกฤตสโตร
4,431

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 55/2559 ลว. 7 ก.ค.59

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 5/2559 ลว. 1 ต.ค.58

บจ. 6/2559 ลว. 5 ต.ค.58

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว สญซ. 5/2559 ลว. 9 มิ.ย.59

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
16 จัดซื้อวัสดุตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1,230
ตกลงราคา
รานกอปป โอเอ
รานกอปป โอเอ
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 56/2559 ลว. 7 ก.ค.59
ผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง ประจําป
1,230
1,230
พ.ศ. 2559
17 จัดซื้อวัสดุเพื่อชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยไฟไหม
บานพักอาศัย

31,900

31,900

ตกลงราคา

รานสุรินทรวัสดุกอสราง
31,900

18 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ ตามโครงการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร พนักงาน
และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2559

450

-

ตกลงราคา

ราน เอสที โฆษณา
450

19 จางเหมารถตูตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริย
ธรรมผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ 2559

2,000

-

ตกลงราคา

20 จางเหมารถตูตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริย
ธรรมผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ 2559

2,000

-

21 จางเหมารถตูตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริย
ธรรมผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ 2559

2,000

-

รานสุรินทรวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 57/2559 ลว. 11 ก.ค.59
31,900
ราน เอสที โฆษณา
450

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 84/2559 ลว. 7 ก.ค.59

นายสุพัฒน นอขุนทด
2,000

นายสุพัฒน นอขุนทด เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
2,000

บจ. 85/2559 ลว. 7 ก.ค.59

ตกลงราคา

นางมินตรา นนทะภักดี
2,000

นางมินตรา นนทะภักดี เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
2,000

บจ. 86/2559 ลว. 7 ก.ค.59

ตกลงราคา

นางดรุณี หุมแพง
2,000

นางดรุณี หุมแพง
2,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 87/2559 ลว. 7 ก.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22 จัดทําเว็บไซด อบต.บัวคอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
ตกลงราคา บ.ไทมสมีเดีย เว็บดีไชน จํากัด บ.ไทมสมีเดีย เว็บดีไชน จํากัดเปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000
7,000

23 จางเหมาเขาเลม เย็บปกแผนพัฒนาตําบล
(พ.ศ. 2560-2562)

6,000

-

ตกลงราคา

รานไอที 2015
6,000

รานไอที 2015
6,000

24 จางกอสรางถนน คสล.บานบัวคอ หมูที่ 10
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร

110,000

110,000

ตกลงราคา

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง
107,500

25 จางกอสรางถนน คสล.บานโนนมี้ หมูที่ 2ขนาด
กวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 580 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 2,900 ตารางเมตร

1,500,000

1,500,000

สอบราคา 1.หจก.ชัยตระกูลชัย กรุป
1.หจก.ชัยตระกูลชัย กรุป เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
ราคาที่เสนอ 850,000 บาท ราคาที่เสนอ 850,000 บาท
2.หจก.สันติสุขมหาสารคาม
ราคาที่เสนอ 1,230,000 บาท
3.หจก.กิตติศักดิ์พาณิชย 2013
ราคาที่เสนอ 867,000 บาท
4.หจก.ดานขุนทดกิตติชัย
ราคาที่เสนอ 1,200,000 บาท
5.บ.ปรมินทรกอสรางมหาสารคาม
ราคาที่เสนอ 980,000 บาท
6.หจก.สารคามศุภภัณฑ
ราคาที่เสนอ 1,300,000 บาท
7.หจก.แกวหาวงษ
ราคาที่เสนอ 1,199,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 88/2559 ลว. 15 ก.ค.59

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 89/2559 ลว. 25 ก.ค.59

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
107,500

สญจ. 9/2559 ลว. 4 ก.ค.59

สญจ. 10/2559 ลว. 6 ก.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
8.หจก.ศรีสมเด็จวัสดุกอสราง
ราคาที่เสนอ 1,015,000 บาท
9.หจก.โชกุลวิศวกรรมการโยธา
ราคาที่เสนอ 1,450,000 บาท
10.บ.เอสคอรต คอเปอรเรชั่นจํากัด
ราคาที่เสนอ 1,115,000 บาท
11.หจก.ชนัญญา เอ็นจิเนียริ่ง
ราคาที่เสนอ 1,100,000 บาท
12.บ.ราชาวดีคอมมูนีเคชั่น(1997)
ราคาที่เสนอ 1,275,000 บาท
13.หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 1,450,000 บาท
14.มาประลองการโยธา
ราคาที่เสนอ 1,400,000 บาท
15.หจก.ตั้งสุรเสียง
ราคาที่เสนอ 1,500,000 บาท
16.หจก.มหาสารคามรวมชาง
ราคาที่เสนอ 1,350,000 บาท
17.รานปฐมพงษกอสราง
ราคาที่เสนอ 928,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
3,100
ตกลงราคา
รานสมชาย
รานสมชาย
3,100
3,100

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

จัดซื้อหนังสือพิมพ 10 หมูบาน และ อบต.

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล รถยนตสวนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547

6,000

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
6,000

รานหฤทัยบริการ
6,000

3

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

21,560

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
21,560

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
21,560

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.12/2559 ลว. 29 ก.ค.59

4

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

11,440

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม
11,440

นางหลา ปดทุม
11,440

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.12/2559 ลว. 29 ก.ค.59

5

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

6

จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กภายในตําบลบัวคอ

7,500

-

ตกลงราคา

นายประยูร จันทรสามารถ

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 3/2559 ลว. 1 ต.ค.58

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 4/2559 ลว. 1 ต.ค.58

7,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2559 ลว.1ต.ค.58

บซ.1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

นายประยูร จันทรสามารถ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 2/2559 ลว. 1 ต.ค.58
7,500

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
ตกลงราคา
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000
7,000

10 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

7,000

-

ตกลงราคา

นายทินกร อวมศิริ
7,000

นายทินกร อวมศิริ
7,000

65,635.50

-

ตกลงราคา

อ.ส.ค.
71,886.50

อ.ส.ค.
71,886.50

12 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

13 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับบรรทุกน้ําเอนกประสงค
หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม

1,500

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
1,500

รานหฤทัยบริการ
1,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

14 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถกูชีพฉุกเฉิน
หมายเลขทะเบียน 1 ฒบ. 16 กรุงเทพฯ

4,900

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
4,900

รานหฤทัยบริการ
4,900

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 4/2559 ลว. 30 ต.ค.58

15 จัดซื้อพันธกลาไมตามโครงการปลูกตนไมตาม
พระราชเสาวนีย ในวันที่ 11 ส.ค.59

20,000

-

ตกลงราคา

รานสุขทิพยพันธุไม
20,000

รานสุขทิพยพันธุไม
20,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 59/2559 ลว. 8 ส.ค.59

16 จัดซื้ออาหารวางและเครื่องดื่มตามโครงการปลูก
ตนไมตามพระราชเสาวนีย ในวันที่ 11 ส.ค.59

3,500

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
3,500

รานธนกฤตสโตร
3,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 60/2559 ลว. 8 ส.ค.59

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 5/2559 ลว. 1 ต.ค.58

บจ. 6/2559 ลว. 5 ต.ค.58

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว สญซ. 5/2559 ลว. 9 มิ.ย.59

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500
บซ.3/2559 ลว. 20 ต.ค.58

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
17 คารับรองสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ
2,460
ตกลงราคา
รานธนกฤตสโตร
รานธนกฤตสโตร
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 61/2559 ลว. 10 ส.ค.59
ในวันที่ 15,16,17 ส.ค. 59
2,460
2,460
18 จัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป ขนาด 20 ก.ก.
จํานวน 250 ถุงๆละ 100 บาท

25,000

-

ตกลงราคา

รานรุงนภา ยางมิกซ
25,000

รานรุงนภา ยางมิกซ
25,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 62/2559 ลว. 23 ส.ค.59

19 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณอบรม ตาม
โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบานเฉลิมพระเกียรติ
สรางความรักความสามัคคีสมานฉันทเพื่อความ
ปรองดองของคนในชาติ ประจําป 2559

3,600

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
3,600

รานธนกฤตสโตร
3,600

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 63/2559 ลว. 23 ส.ค.59

20 คาจางเหมาในการขุดหลุมปลูกตนไม ตามโครงการ
ปลูกปาไมตามพระราชเสาวนีย ประจําป 2559

5,000

-

ตกลงราคา

นายบรรทม จันทะเฮียง
5,000

21 คาปายโครงการ ตามโครงการปลูกตนไมตามพระ
ราชเสาวนีย ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันที่
11 ส.ค.59

1,500

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
1,500

รานปายสารคาม
1,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 91/2559 ลว. 8 ส.ค.59

22 คาจางเหมาปรับปรุงอาคารพัสดุโดยการปูกระ
เบื้องภายในตัวอาคาร

30,000

-

ตกลงราคา

นายกิระ ภูครองจิตร
30,000

นายกิระ ภูครองจิตร
30,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 92/2559 ลว. 8 ส.ค.59

23 จางเหมาจัดทําชั้นเก็บเอกสาร ตามแบบ อบต.
บัวคอ กําหนด จํานวน 6 อันๆละ 8,300 บาท

49,800

-

ตกลงราคา

นายกิระ ภูครองจิตร
49,800

นายกิระ ภูครองจิตร
49,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 93/2559 ลว. 10 ส.ค.59

นายบรรทม จันทะเฮียง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
5,000

บจ. 90/2559 ลว. 8 ส.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24 จางเหมาจัดทําปายพระบรมฉายาลักษณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
750
ตกลงราคา
รานปายสารคาม
รานปายสารคาม
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
750
750

25 จางซอมคอมพิวเตอรหมายเลขครุภัณฑ
หมายเลขครุภัณฑ 416-54-0016

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 94/2559 ลว. 10 ส.ค.59

3,350

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
3,350

รานณพัฒนโอเอ
3,350

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 95/2559 ลว. 15 ส.ค.59

26 จางซอมแซมคันหวยเคลือซูด บานบัวคอ หมูที่ 10
6,500
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย
2.90 เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 75.40 ลูกบาศกเมตร

-

ตกลงราคา

รานศิริชัยกอสราง
6,500

รานศิริชัยกอสราง
6,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 96/2559 ลว. 17 ส.ค.59

27 จางเหมาจัดสถานที่อบรมตามโครงการฝกอบรม
ทบทวนลูกเสือชาวบานเฉลิมพระเกียรติสรางความ
รักความสามัคคีสมานฉันท เพื่อความปรองดองของ
คนในชาติ

3,000

-

ตกลงราคา

นางรภัสสรณ แซโคว
3,000

นางรภัสสรณ แซโคว
3,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 97/2559 ลว. 23 ส.ค.59

28 จางติดตั้งระบบเน็ตเวิค

5,570

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
5,570

รานณพัฒนโอเอ
5,570

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 98/2559 ลว. 31 ส.ค.59

29 จางเหมาประกอบอาหารวางและเครื่องดื่มในการ
ประชุมคณะทํางาน ตามโครงการหมูบานนามอง
ตําบลบัวคอ ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
ในวันที่ 2 กันยายน 2559

1,500

-

ตกลงราคา

นางอนง หนูทอง
1,500

นางอนง หนูทอง
1,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 99/2559 ลว. 31 ส.ค.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
30 จางกอสรางถนน คสล.บานหนองบัว หมูที่ 4
100,000
100,000 ตกลงราคา รานพรบุญมาวัสดุกอสราง รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
ขนาดกวาง 1.60 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15
99,500
99,500
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 193.60 ตารางเมตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
สญจ. 11/2559 ลว. 15 ส.ค.59

31 จางกอสรางถนน คสล.บานหนองบัว หมูที่ 4
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 195 ตารางเมตร

100,000

100,000

ตกลงราคา

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง
99,500

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
99,500

สญจ. 12/2559 ลว. 15 ส.ค.59

32 จางกอสรางถนน คสล.บานโคก หมูที่ 9 จํานวน
2 สาย สายที่ 1 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 15 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 45 ตารางเมตร
สายที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 32 ตารางเมตร

39,000

39,000

ตกลงราคา

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง
39,000

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
39,000

สญจ. 13/2559 ลว. 15 ส.ค.59

33 จางปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บานโคก
หมูที่ 3 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 573 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
85.95 ลูกบาศกเมตร

56,000

56,000

ตกลงราคา

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง
55,000

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
55,000

สญจ. 14/2559 ลว. 15 ส.ค.59

34 จางปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บานน้ําจั้น
หมูที่ 6 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
150 ลูกบาศกเมตร

97,000

97,000

ตกลงราคา

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง
97,000

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
97,000

สญจ. 15/2559 ลว. 15 ส.ค.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
35 จางปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บานหนองคูณ 82,000
82,000
ตกลงราคา ราน ส.ดาวเจริญกอสราง
ราน ส.ดาวเจริญกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
หมูที่ 7 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 840 เมตร หนา
82,000
82,000
เฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
126 ลูกบาศกเมตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
สญจ. 16/2559 ลว. 15 ส.ค.59

36 จางกอสรางถนน คสล.บานน้ําจั้น หมูที่ 6
ขนาดกวาง 2.70 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15
พื้นที่ไมนอยกวา 183.60 ตารางเมตร

94,000

94,000

ตกลงราคา

รานสารคามการคา
93,500

รานสารคามการคา
93,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 17/2559 ลว. 22 ส.ค.59

37 จางกอสรางถนน คสล.บานน้ําจั้น หมูที่ 6 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 200 เมตร

100,000

100,000

ตกลงราคา

รานสารคามการคา
99,500

รานสารคามการคา
99,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 18/2559 ลว. 22 ส.ค.59

38 จางกอสรางถนน คสล.บานโคก หมูที่ 3 ขนาด
กวาง 2.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร

51,000

51,000

ตกลงราคา

หจก.วี ไอ พี ธุรกิจยิ่งเจริญ หจก.วี ไอ พี ธุรกิจยิ่งเจริญ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
51,000
51,000

สญจ. 19/2559 ลว. 29 ส.ค.59

39 จางกอสรางถนน คสล.บานน้ําจั้น หมูที่ 6 ขนาด
กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร

100,000

100,000

ตกลงราคา

หจก. วี ไอ พี ธุรกิจยิ่งเจริญ หจก. วี ไอ พี ธุรกิจยิ่งเจริญ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
99,500
99,500

สญจ. 20/2559 ลว. 29 ส.ค.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว
3,100
ตกลงราคา
รานสมชาย
รานสมชาย
3,100
3,100

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

จัดซื้อหนังสือพิมพ 10 หมูบาน และ อบต.

2

จัดซื้อน้ํามันดีเซล รถยนตสวนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 9547

4,500

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
4,500

รานหฤทัยบริการ
4,500

3

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
บัวคอ

21,560

-

ตกลงราคา

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
21,560

น.ส.สุภัทรา คังดงเค็ง
21,560

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.13/2559 ลว. 30 ส.ค.59

4

จางประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

11,440

-

ตกลงราคา

นางหลา ปดทุม
11,440

นางหลา ปดทุม
11,440

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ.13/2559 ลว. 30 ส.ค.59

5

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน อบต.บัวคอ

7,000

-

ตกลงราคา

นายตอม นนยะโส
7,000

นายตอม นนยะโส
7,000

6

จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กภายในตําบลบัวคอ

7,500

-

ตกลงราคา

นายประยูร จันทรสามารถ

7

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.บานโคก
บัวคอ

5,800

-

ตกลงราคา

นายสมาน นนยะ
5,800

นายสมาน นนยะ
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 3/2559 ลว. 1 ต.ค.58

8

จางเหมาบริการทําความสะอาด ศพด.โนนมี้

5,800

-

ตกลงราคา

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

นายหนูทิพย แสนมา
5,800

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 4/2559 ลว. 1 ต.ค.58

7,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2559 ลว.1ต.ค.58

บซ.1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58

นายประยูร จันทรสามารถ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว บจ. 2/2559 ลว. 1 ต.ค.58
7,500

แบบ สขร.1.

ลําดับที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
7,000
ตกลงราคา
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง
น.ส.ปณิษดา สีนนเฮียง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
7,000
7,000
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 5/2559 ลว. 1 ต.ค.58

10 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป

7,000

-

ตกลงราคา

นายทินกร อวมศิริ
7,000

นายทินกร อวมศิริ
7,000

บจ. 6/2559 ลว. 5 ต.ค.58

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน , ศพด

68,761

-

ตกลงราคา

อ.ส.ค.
68,761

อ.ส.ค.
68,761

12 เชาเครื่องถายเอกสาร

3,500

-

ตกลงราคา

รานเพาเวอรซัพพลาย
3,500

13 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับบรรทุกน้ําเอนกประสงค
หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม

1,500

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
1,500

รานหฤทัยบริการ
1,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว

14 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับรถกูชีพฉุกเฉิน
หมายเลขทะเบียน 1 ฒบ. 16 กรุงเทพฯ

4,930

-

ตกลงราคา

รานหฤทัยบริการ
4,930

รานหฤทัยบริการ
4,930

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 4/2559 ลว. 30 ต.ค.58

15 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว (ตูเย็น)

10,000

9,400

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
9,400

รานณพัฒนโอเอ
9,400

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 64/2559 ลว. 2 ก.ย.59

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว สญซ. 5/2559 ลว. 9 มิ.ย.59

รานเพาเวอรซัพพลาย เปนผูประกอบการใหเชาพัสดุดังกลาว สญช. 1/2559 ลว. 1 ต.ค.58
3,500
บซ.3/2559 ลว. 20 ต.ค.58

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
2,200
ตกลงราคา
รานณพัฒนโอเอ
รานณพัฒนโอเอ
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 65/2559 ลว. 2 ก.ย.59
2,200
2,200

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองสาธารณสุขฯ)

3,600

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
3,600

รานณพัฒนโอเอ
3,600

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 66/2559 ลว. 2 ก.ย.59

18 จัดซื้อวัสดุตามโครงการธนาคารขยะ ตําบลบัวคอ
ประจําป พ.ศ. 2559

1,400

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
1,400

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
1,400

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 67/2559 ลว. 5 ก.ย.59

19 จัดซื้อเวทภัณฑยาและไมใชยาตามโครงการหนวย
บริการแพทยฉุกเฉิน ตําบลบัวคอ ประจําป 2559

10,000

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
10,000

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
10,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 68/2559 ลว. 15 ก.ย.59

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)

4,500

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
4,500

รานณพัฒนโอเอ
4,500

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 69/2559 ลว. 15 ก.ย.59

21 จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน (สวานไฟฟา) จํานวน
1ตัว งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5,000

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
5,000

รานณพัฒนโอเอ
5,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 70/2559 ลว. 15 ก.ย.59

22 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรสํานักงาน (กองคลัง)

4,300

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
4,300

รานณพัฒนโอเอ
4,300

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 71/2559 ลว. 16 ก.ย.59

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองสวัสดิการสังคม)

8,000

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
8,000

รานณพัฒนโอเอ
8,000

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 72/2559 ลว. 19 ก.ย.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองสวัสดิการสังคม)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
3,836
ตกลงราคา
รานธนกฤตสโตร
รานธนกฤตสโตร
เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 73/2559 ลว. 20 ก.ย.59
3,836
3,836

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)

10,533

-

ตกลงราคา

รานธนกฤตสโตร
10,533

รานธนกฤตสโตร
10,533

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 74/2559 ลว. 21 ก.ย.59

26 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองสาธารณสุขฯ)

21,680

-

ตกลงราคา

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
21,680

รานศิริวงศเทรดดิ้ง
21,680

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 75/2559 ลว. 21 ก.ย.59

27 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัด)

4,000

-

ตกลงราคา

หจก.อิสานเฟอรนิเจอร
4,000

28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง)

10,300

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
10,300

รานณพัฒนโอเอ
10,300

เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 77/2559 ลว. 21 ก.ย.59

29 จางเหมาซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร (กองคลัง)

1,250

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
1,250

รานณพัฒนโอเอ
1,250

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 100/2559 ลว. 2 ก.ย.59

30 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรูการดําเนินการธนาคารขยะ ตาม
โครงการธนาคารขยะ ตําบลบัวคอ ประจําป 59

1,000

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
1,000

รานปายสารคาม
1,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 101/2559 ลว. 5 ก.ย.59

หจก.อิสานเฟอรนิเจอร เปนผูประกอบการขายพัสดุดังกลาว บซ. 76/2559 ลว. 21 ก.ย.59
4,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
31 จางประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการ
6,000
ตกลงราคา
นางอนงค หนูทอง
นางอนงค หนูทอง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
ธนาคารขยะ ตําบลบัวคอ ประจําป พ.ศ. 2559
6,000
6,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 102/2559 ลว. 5 ก.ย.59

32 จางจัดทําปายประชาสัมพันธเพื่อรณรงคเฝาระวัง
ควบคุมโรคระบาดในชุมชนประจําป พ.ศ. 2559

10,000

-

ตกลงราคา

รานปายสารคาม
10,000

รานปายสารคาม
10,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 103/2559 ลว. 15 ก.ย.59

33 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมสมุดรายงานประจํา
ตัวเด็ก (ศพด.01)จํานวน 75 เลมๆละ 25 บาท
และสมุดบันทึกสุขภาพเด็กไทย จํานวน 75 เลมๆ
ละ 80 บาท

7,875

-

ตกลงราคา

ราน ไอ ที 2015
7,875

ราน ไอ ที 2015
7,875

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 104/2559 ลว. 19 ก.ย.59

34 จางซอมคอมพิวเตอร (กองชาง) หมายเลขครุภัณฑ
416-58-0030

700

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
700

รานณพัฒนโอเอ
700

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 105/2559 ลว. 19 ก.ย.59

35 จางซอมคอมพิวเตอรโนตบุค (สํานักปลัด)
หมายเลขครุภัณฑ 416-50-0008

3,550

-

ตกลงราคม

รานธนวัฒน
3,550

รานธนวัฒน
3,550

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 106/2559 ลว. 21 ก.ย.59

36 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม การจัดทําแผนการ
ศึกษา (กองการศึกษา) จํานวน 15 เลมๆละ 210
บาท

3,150

-

ตกลงราคา

ราน ไอ ที 2015
3,150

ราน ไอ ที 2015
3,150

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 107/2559 ลว. 21 ก.ย.59

37 จางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร (สํานักปลัด)
หมายเลขครุภัณฑ 416-57-007

700

-

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
700

รานณพัฒนโอเอ
700

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

บจ. 108/2559 ลว. 23 ก.ย.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
38 จางถายเอกสารขอบัญญัติงบประมาณ ประจําป
2,790
ตกลงราคา
รานไอที 2015
รานไอที 2015
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
พ.ศ. 2560 จํานวน 30 เลมๆละ 93 บาท
2,790
2,790
(สํานักปลัด)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ. 109/2559 ลว. 23 ก.ย.59

39 จางกอสรางถนน คสล.บานหนองบัว หมูที่ 4
100,000
(สายที่ 1) ขนาดกวาง 3.50 เมตร หนา 0.15เมตร
ยาว 57 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 199.50ตารางเมตร

100,000

ตกลงราคา

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง
99,500

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
99,500

สญจ. 21/2559 ลว. 2 ก.ย.59

40 จางกอสรางถนน คสล.บานหนองบัว หมูที่ 4
100,000
(สายที่ 2) ขนาดกวาง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 57 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 199.50ตารางเมตร

100,000

ตกลงราคา

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง
99,500

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
99,500

สญจ. 22/2559 ลว. 2 ก.ย.59

41 จางปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บานโคก
หมูที่ 3 ขนาดวกาง 4 เมตร ยาว 700 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 140
ลูกบาศกเมตร

93,000

93,000

ตกลงราคา

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง
93,000

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
93,000

สญจ. 23/2559 ลว. 5 ก.ย.59

42 จางปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บานน้ําจั้น
หมูที่ 6 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 150 ลูกบาศกเมตร

100,000

100,000

ตกลงราคา

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง
100,000

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
100,000

สญจ. 24/2559 ลว. 5 ก.ย.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
43 จางปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) บานหนองคูณ 84,000
84,000
ตกลงราคา ราน ส.ดาวเจริญกอสราง
ราน ส.ดาวเจริญกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
หมูที่ 7 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 840 เมตร
84,000
84,000
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
126 ลูกบาศกเมตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
สญจ. 25/2559 ลว. 5 ก.ย.59

44 จางปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บานสวนออย 40,000
หมูที่ 8 สายที่ 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
60 ลูกบาศกเมตร

40,000

ตกลงราคา

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง
40,000

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
40,000

สญจ. 26/2559 ลว. 5 ก.ย.59

45 จางปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก)บานสวนออย 43,000
หมูที่ 8 สายที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 321 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
64.20 ลูกบาศกเมตร

43,000

ตกลงราคา

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง
42,000

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
42,000

สญจ. 27/2559 ลว. 5 ก.ย.59

46 จางกอสรางถนน คสล. บานโคก หมูที่ 9 ขนาดกวาง 100,000
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร

100,000

ตกลงราคา

รานอภิวัฒนพาณิชย
99,500

รานอภิวัฒนพาณิชย
99,500

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 28/2559 ลว. 14 ก.ย.59

47 จางกอสรางลานคอนกรีต ศพด.โนนมี้ ขนาดกวาง
7 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่ไม
นอยกวา 175 ตารางเมตร

73,000

ตกลงราคา

รานอภิวัฒนพาณิชย
73,000

รานอภิวัฒนพาณิชย
73,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 29/2559 ลว. 15 ก.ย.59

73,000

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
48 จางปรับปรุง ศพด.โคกบัวคอ โดยเปลี่ยนหลังคา
75,700
75,700
ตกลงราคา
รานอภิวัฒนพาณิชย
รานอภิวัฒนพาณิชย เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
ที่แตก ทําฝาเพดานใหมและทําระบบน้ําสํารอง
75,000
75,000
49 จางกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง
6 เมตร ของ ศพด.โคกบัวคอ 1 เสา และ ศพด.
โนนมี้ 1 เสา

57,200

57,200

ตกลงราคา

รานอภิวัฒนพาณิชย
56,000

50 จางปรับปรุง ศพด.บานโนนมี้ โดยทาสีรั้วแผงตอรั้ว
สแตนเลสทางเขาศูนย พรอมปายหินแกรนิต

440,000

440,000

ตกลงราคา

51 จางซอมแซมถนนชํารุด บานน้ําจั้น หมูที่ 6

57,000

57,000

52 จางกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ขนาดยาว 206เมตร 220,000
พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 160 ทอน
53 จางปรับปรุงกองชาง อบต.บัวคอ

100,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 31/2559 ลว. 15 ก.ย.59

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง
430,000

ราน ส.ดาวเจริญกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
430,000

สญจ. 32/2559 ลว. 15 ก.ย.59

ตกลงราคา

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง
57,000

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
57,000

สญจ. 33/2559 ลว. 16 ก.ย.59

220,000

ตกลงราคา

หจก.วี.ไอ.พี. ธุรกิจยิ่งเจริญ หจก.วี.ไอ.พี. ธุรกิจยิ่งเจริญ เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
219,000
219,000

สญจ. 34/2559 ลว. 16 ก.ย.59

100,000

ตกลงราคา

รานอภิวัฒนพาณิชย
100,000

รานอภิวัฒนพาณิชย
56,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
สญจ. 30/2559 ลว. 15 ก.ย.59

รานอภิวัฒนพาณิชย
100,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

สญจ. 35/2559 ลว. 21 ก.ย.59

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
54 จางเหมาถายเอกสารขอบัญญัติงบประมาณประจํา 2,790
ตกลงราคา
รานไอที 2015
รานไอที 2015
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
ป พ.ศ. 2560 จํานวน 30 เลมๆละ 93 บาท
2,790
2,790
55 จางซอมแซมถนนดินพรอมวางทอระบายน้ําคอน
กรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน
9 ทอน (งบกลาง)

9,300

-

ตกลงราคา

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง
9,300

รานพรบุญมาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
9,300

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บจ.109/2559 ลว.23 ก.ย.59

บจ.110/2559 ลว.27 ก.ย.59

แบบ สขร.1.

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ 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
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ 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
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ 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
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ 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
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2558
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

22 จางถายเอกสารแผนอัตรากําลัง 3 ป

1,258

ตกลงราคา

รานณพัฒนโอเอ
1,258

รานณพัฒนโอเอ
1,258

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2557
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
โดยสังเขป
23 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (สวนสาธารณ
550
ตกลงราคา
รานเบสทไอที
รานเบสทไอที
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
สุขฯ) รหัสพัสดุ 416 57 0028
550
550
24 จางเหมาทําปายประตูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บัวคอ 2 แหง

50,000

ตกลงราคา

รานสุริยา
50,000

รานสุริยา
50,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

25 จางเหมาประกอบอาหารวาง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม ตามโครงการหมูบานหนาอยู นามอง
ตําบลบัวคอ ประจําป 2557 (สวนสาสุขฯ)

3,600

ตกลงราคา

นางอนง หนูทอง
3,600

นางอนง หนูทอง
3,600

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

26 จางปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้

20,000

ตกลงราคา

รานสารคามการคา
20,000

รานสารคามการคา
20,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

แบบ สขร.1.
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2557
องคการบริหารสว นตําบลบัว คอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
โดยสังเขป
27 จางปรับปรุงหองแปรงฟนของเด็กใหเปนหองรับ
14,000
ตกลงราคา
รานสารคามการคา
รานสารคามการคา
เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว
ประทานอาหารของ ศพด.
14,000
14,000
28 จางเหมาขยายติดตั้งเชื่อมตออินเตอรเน็ต (LAN)

5,000

ตกลงราคา

รานโกโกปริ๊นท
5,000

รานโกโกปริ๊นท
5,000

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

29 จางถายเอกสารพรอมเขารูปเลมขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558

3,905

ตกลงราคา

รานภคพรภัณฑ
3,905

รานภคพรภัณฑ
3,905

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

30 จางซอมแซมถนนภายในตําบลบัวคอ (งบกลาง)

99,988

ตกลงราคา

รานจีราวัฒนวัสดุกอสราง
99,988

รานจีราวัฒนวัสดุกอสราง
99,988

เปนผูประกอบการรับจางดังกลาว

