
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองคลัง 29,900.00              29,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอฯ 29,900.00                           ราคาต ่าสุด 02/02/2561

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สวัสดิการ 20,900.00              20,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอฯ 20,900.00                           ราคาต ่าสุด 2/2/2561

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เครื องพมิพ ์กองช่าง 11,900.00              11,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอฯ 11,900.00                           ราคาต ่าสุด 2/2/2561

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงานเครื องโทรสาร 29,900.00              29,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอฯ 29,900.00                           ราคาต ่าสุด 2/2/2561

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื องดับเพลิง 43,000.00              43,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านธนัญญา เอ็นเตอร์ไพรส์ 43,000.00                           ราคาต ่าสุด 2/2/2561

6 จัดซ้ือน้า่มันเชือ้เพลิงเดือน ม.ค.2561 7,400.00                7,400.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวรุ่งโรจน์บริการ 7,400.00                            ราคาต ่าสุด 2/2/2561

7 จัดซ้ือถ้วยรางวลัโครงการกีฬาฯ 10,500.00              10,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอสอาร์ 10,500.00                           ราคาต ่าสุด 21/2/2561

8 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา 14,635.00              14,635.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอสอาร์ 14,635.00                           ราคาต ่าสุด 21/2/2561

9 จัดซ้ือน้่าดื มโครงการกีฬาฯ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ  จันครา 6,000.00                            ราคาต ่าสุด 23/2/2561

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 221,403.84            221,403.84           เฉพาะเจาะจง บ.แมรี  แอน แดรี  โปรดักส์ จ. 221,403.84                         ราคาต ่าสุด 28/2/2561

11 จา้งเหมาประกอบอาหาร ศพด.หว้ยเสลา 62,700.00              62,700.00             เฉพาะเจาะจง นางกัญญา ดัชถุยาวตัร 62,700.00 ราคาต ่าสุด 2/2/2561

12 จา้งเหมาประกอบอาหาร ศพด.หนองน้่าขุน่ 46,740.00              46,740.00             เฉพาะเจาะจง นางสวอน นานประโคน 46,740.00 ราคาต ่าสุด 2/2/2561

13 จา้งเหมาประกอบอาหาร ศพด.โนนเสน่ห์ 46,740.00              46,740.00             เฉพาะเจาะจง นางเฉลิม ไกรจันทร์ 46,740.00 ราคาต ่าสุด 2/2/2561

14 จา้งเหมาประกอบอาหาร ศพด.หนองบอน 46,740.00              46,740.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร  ดียิ ง 46,740.00 ราคาต ่าสุด 2/2/2561

15 จ้างเหมาเตรียมสถานที จัดกีฬา 17,000.00              17,000.00             เฉพาะเจาะจง วา่ที ร้อยตรีวนันิสา วนัประโคน 17,000.00 ราคาต ่าสุด 21/2/2561

16 จ้างเหมาเครื องเสียงงานกีฬา 9,000.00                9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทวศัีกด์ิ พรมงาม 9,000.00 ราคาต ่าสุด 23/2/2561

17 จ้างคนงาน(งานป้องกันฯ) 8,100.00                8,100.00              เฉพาะเจาะจง นายชุมพวง เวชประโคน 81,000.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2561

18 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสมชาย กิรัมย์ 6,000.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2561

19 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายแทน กาประโคน 6,000.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2561

20 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,300.00                6,300.00              เฉพาะเจาะจง นายส่ารวล ชูโพธิ์ 6,300.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2561

21 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,300.00                6,300.00              เฉพาะเจาะจง นายสุทธภิัทร เอบประโคน 6,300.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

วันที ่10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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22 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,300.00                6,300.00              เฉพาะเจาะจง นายบุญสม จิตรหาญ 6,300.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2561

23 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,300.00              6,300.00             เฉพาะเจาะจง นายธีร เวชประโคน 6,300.00                          ราคาต ่าสุด 28/2/2561


