
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 3,900.00                3,900.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 3,900.00                            ราคาต ่าสุด 06/08/2561

2 จัดซ้ือน้า่มันเชือ้เพลิง เดือน ก.ค. 2561 7,500.00                7,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวรุ่งโรจน์บริการ 7,500.00                            ราคาต ่าสุด 06/08/2561

3 จัดซ้ือหมึกเครื องพมิพ ์ศพด. 4 ศูนย์ 55,040.00              55,040.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 55,040.00                           ราคาต ่าสุด 09/08/2561

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง(เครื องฉีดน้า่และสาย 14,900.00              14,900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านธนัญญา เอ็นเตอร์ไพรส์ 14,900.00                           ราคาต ่าสุด 10/08/2561

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองช่าง) 12,279.00              12,279.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 12,279.00                           ราคาต ่าสุด 15/8/2561

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ งานป้องกันฯ 14,700.00              14,700.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 14,700.00                           ราคาต ่าสุด 15/8/2561

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง 4,900.00                4,900.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 4,900.00                            ราคาต ่าสุด 15/8/2561

8 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (งานป้องกันฯ) 3,962.00                3,962.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 3,962.00                            ราคาต ่าสุด 15/8/2561

9 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน สป. 30,880.00              30,880.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 30,880.00                           ราคาต ่าสุด 17/8/2561

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ สป. 58,710.00              58,710.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 58,710.00                           ราคาต ่าสุด 17/8/2561

11 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน(หมึก) สป 16,000.00              16,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.บุรีรัมยเ์ซอร์วสิ โอเอ จ. 16,000.00                           ราคาต ่าสุด 17/8/2561

12 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว สป. 5,105.00                5,105.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 5,105.00                            ราคาต ่าสุด 17/8/2561

13 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 17,548.00              17,548.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 17,548.00                           ราคาต ่าสุด 17/8/2561

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 41,747.00              41,747.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 41,747.00                           ราคาต ่าสุด 17/8/2561

15 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองสวัสดิการฯ) 13,122.00              13,122.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 13,122.00                           ราคาต ่าสุด 17/8/2561

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) 17,210.00              17,210.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 17,210.00                           ราคาต ่าสุด 17/8/2561

17 จัดซ้ือชุดสาธิตโรงการส่งเสริมสุขภาพฯ 1,590.00                1,590.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 1,590.00                            ราคาต ่าสุด 22/8/2561

18 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ 4,410.00                4,410.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 4,410.00                            ราคาต ่าสุด 22/8/2561

19 จัดซ้ือน้า่มันเชือ้เพลิงตามโครงการซ้อมแผนฯ 2,000.00                2,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวรุ่งโรจน์บริการ 2,000.00                            ราคาต ่าสุด 22/8/2561

20 จัดซ้ือแก๊สหงุต้มตามโครงการซ้อมแผนฯ 1,680.00                1,680.00              เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ  จันครา 1,680.00                            ราคาต ่าสุด 22/8/2561

21 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน กองการศึกษา 8,856.00                8,856.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 8,856.00                            ราคาต ่าสุด 23/8/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

วันที ่10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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22 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา 2,668.00                2,668.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 2,668.00                            ราคาต ่าสุด 23/8/2561

23 จัดซ้ือของที ระลึกโครงการศึกษาดูงานฯ 2,800.00                2,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านกุง้จ่อมเซราะกราว 2,800.00                            ราคาต ่าสุด 27/8/2561

24 จัดซ้ือสารส้ม 45,000.00              45,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพูนสิทธิพ์าณิชย์ 45,000.00 ราคาต ่าสุด 27/8/2561

25 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 22,254.00              22,254.00             เฉพาะเจาะจง ร้านฮั วฮะการไฟฟ้า 22,254.00 ราคาต ่าสุด 28/8/2561

26 จ้างเหมาท่าป้ายเฉลิมพระเกียรฯ 2,260.00                2,260.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสุวคนธอ์ิงค์เจ็ท 2,260.00 ราคาต ่าสุด 6/8/2561

27 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่งประชาคม 3,750.00                3,750.00              เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ  จันครา 3,750.00 ราคาต ่าสุด 6/8/2561

28 จ้างเหมาท่าป้ายจุดรับขยะฯ 900.00                  900.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพล 900.00 ราคาต ่าสุด 7/8/2561

29 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติฯ 1,664.00                1,664.00              เฉพาะเจาะจง ร้านนกก๊อปปี้ 1,664.00 ราคาต ่าสุด 10/8/2561

30 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการยาเสพติด 11,000.00              11,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ  จันครา 11,000.00 ราคาต ่าสุด 20/8/2561

31 จ้างเหมาท่าป้ายตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด450.00                  450.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพล 450.00 ราคาต ่าสุด 20/8/2561

32 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการสุขภาพและทันตกรรมฯ 1,200.00                1,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสุวคนธอ์ิงค์เจ็ท 1,200.00 ราคาต ่าสุด 22/8/2561

33 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัโครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรม21,000.00              21,000.00             เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง เจริญยิ ง 21,000.00 ราคาต ่าสุด 22/8/2561

34 จ้างเหมาประกอบอาหารฯซ้อมแผน 7,500.00                7,500.00              เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ  จันครา 7,500.00 ราคาต ่าสุด 22/8/2561

35 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการซ้อมแผนฯ 675.00                  675.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพล 675.00 ราคาต ่าสุด 22/8/2561

36 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สป. 400.00                  400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านประโคนชัยคอมพิวเตอร์ 400.00 ราคาต ่าสุด 24/8/2561

37 จ้างเหมาท่าป้ายศึกษาดูงาน 360.00                  360.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวคนธอ์ิงค์เจ็ท 360.00 ราคาต ่าสุด 27/8/2561

38 จ้างเหมาประกอบอาหารฯศึกษาดูงาน 5,520.00                5,520.00              เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง เจริญยิ ง 5,520.00 ราคาต ่าสุด 27/8/2561

39 จ้างเหมารถบัส 2 ชัน้ โครงการศึกษาดูงาน 31,000.00              31,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วฒันชัยทัวร์ 31,000.00 ราคาต ่าสุด 27/8/2561

40 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ(กองช่าง) 6,850.00                6,850.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์&แซทเทลไลท์ 6,850.00 ราคาต ่าสุด 29/8/2561

41 จ้างเหมาบรรจุอัดเคมีแห้ง 10,500.00              10,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านธนัญญา เอ็นเตอร์ไพรส์ 10,500.00 ราคาต ่าสุด 29/8/2561

42 จ้างคนงาน(งานป้องกันฯ) 7,500.00                7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายชุมพวง เวชประโคน 7,500.00 ราคาต ่าสุด 31/8/2561
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43 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสมชาย กิรัมย์ 6,000.00 ราคาต ่าสุด 31/8/2561

44 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายแทน กาประโคน 6,000.00 ราคาต ่าสุด 31/8/2561

45 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายส่ารวล ชูโพธิ์ 6,000.00 ราคาต ่าสุด 31/8/2561

46 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุทธภิัทร เอบประโคน 6,000.00 ราคาต ่าสุด 31/8/2561

47 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายบุญสม จิตรหาญ 6,000.00 ราคาต ่าสุด 31/8/2561

48 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธีร เวชประโคน 6,000.00 ราคาต ่าสุด 31/8/2561


