
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ(พว่งข้างมอไซค์) 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ ์บุญชะยา 6,000.00                            ราคาต ่าสุด 05/03/2561

2 จัดซ้ือน้า่มันเชือ้เพลิง เดือน ก.พ. 2561 7,800.00                7,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวรุ่งโรจน์บริการ 7,800.00                            ราคาต ่าสุด 6/3/2561

3 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 2 รายการ 3,960.00                3,960.00              เฉพาะเจาะจง นางนิตยา พะนิดรัมย์ 3,960.00                            ราคาต ่าสุด 9/3/2561

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 1,179.00                1,179.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 1,179.00                            ราคาต ่าสุด 9/3/2561

5 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว สป. 3,121.00                3,121.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 3,121.00                            ราคาต ่าสุด 9/3/2561

6 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (ป้องกันฯ) 4,234.00                4,234.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 4,234.00                            ราคาต ่าสุด 9/3/2561

7 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ป้องกันฯ) 1,489.00                1,489.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 1,489.00                            ราคาต ่าสุด 9/3/2561

8 จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 14,626.00              14,626.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 14,626.00                           ราคาต ่าสุด 9/3/2561

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 39,979.00              39,979.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 39,979.00                           ราคาต ่าสุด 9/3/2561

10 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน (กองช่าง) 4,200.00                4,200.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 4,200.00                            ราคาต ่าสุด 9/3/2561

11 จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป.) 26,514.00              26,514.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 26,514.00 ราคาต ่าสุด 9/3/2561

12 จดัซ้ืออปุกรณ์โครงการสายใยสัมพันธ์ 2,402.00                2,402.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 2,402.00 ราคาต ่าสุด 12/3/2561

13 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 149,909.40            149,909.40           เฉพาะเจาะจง บ.แมรี  แอน แดรี  โปรดักส์ จ. 149,909.40 ราคาต ่าสุด 13/3/2561

14 จดัซ้ือชุดกฬีาฯ 25,580.00              25,580.00             เฉพาะเจาะจง นางนิตยา พะนิดรัมย์ 25,580.00 ราคาต ่าสุด 13/3/2561

15 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน (กองศึกษา) 17,660.00              17,660.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 17,660.00 ราคาต ่าสุด 29/3/2561

16 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองศึกษา) 12,800.00              12,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 12,800.00 ราคาต ่าสุด 29/3/2561

17 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ (สป.) 5,150.00                5,150.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์&แซทเทลไลท์ 5,150.00 ราคาต ่าสุด 5/3/2561

18 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ (สวสัดิการ) 1,600.00                1,600.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์&แซทเทลไลท์ 1,600.00 ราคาต ่าสุด 5/3/2561

19 จ้างท่าป้ายโครงการสายใยสัมพันธ์ 1,200.00                1,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสุวคนธอ์ิงเจ็ท 1,200.00 ราคาต ่าสุด 12/3/2561

20 จ้างตกแต่งสถานที สายใยสัมพันธ์ 600.00                  600.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ค่้าชู 600.00 ราคาต ่าสุด 12/3/2561

21 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค2547 3,670.00                3,670.00              เฉพาะเจาะจง ร้านศิริยางแดง 3,670.00 ราคาต ่าสุด 28/3/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

วันที ่10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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22 จ้างคนงาน(งานป้องกันฯ) 7,500.00                7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายชุมพวง เวชประโคน 7,500.00 ราคาต ่าสุด 30/3/2561

23 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสมชาย กิรัมย์ 6,000.00 ราคาต ่าสุด 30/3/2561

24 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายแทน กาประโคน 6,000.00 ราคาต ่าสุด 30/3/2561

25 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายส่ารวล ชูโพธิ์ 6,000.00 ราคาต ่าสุด 30/3/2561

26 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุทธภิัทร เอบประโคน 6,000.00 ราคาต ่าสุด 30/3/2561

27 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายบุญสม จิตรหาญ 6,000.00 ราคาต ่าสุด 30/3/2561

28 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ 6,000.00              6,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธีร เวชประโคน 6,000.00 ราคาต ่าสุด 30/3/2561

29 จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง 750,000.00           750,000.00         ประกวดราคา บ.มติซู บรีุรัมย์ จ. 750,000.00                       ราคาต ่าสุด 15/3/2561


