
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิง เดือน พ.ย.. 2560 5,500.00                5,500.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ดำวรุ่งโรจน์บริกำร 5,500.00                            รำคำต ้ำสุด 13/12/2560

2 จัดซ้ือหมึกเครื องพมิพเ์ลเซอร์ กองคลัง 27,520.00              27,520.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอฯ 27,520.00                           รำคำต ้ำสุด 14/12/2560

3 จัดซ้ือหมึกเครื องพมิพเ์ลเซอร์ กองศึกษำ 21,520.00              21,520.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอฯ 21,520.00                           รำคำต ้ำสุด 15/12/2560

4 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน(กองสวัสดิกำรฯ) 2,820.00                2,820.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัย์ 2,820.00                            รำคำต ้ำสุด 21/12/2560

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 3,780.00                3,780.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 3,780.00                            รำคำต ้ำสุด 21/12/2560

6 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 8,278.00                8,278.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 8,278.00                            รำคำต ้ำสุด 21/12/2560

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองสวัสดิกำร) 7,560.00                7,560.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ธติิวฒัน์บุรีรัมย์ 7,560.00                            รำคำต ้ำสุด 21/12/2560

8 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องพิมพ์ กองคลัง 2,600.00                2,600.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนประโคนชัยคอมพิวเตอร์ 2,600.00                            รำคำต ้ำสุด 14/12/2560

9 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยโครงกำรประชำคมฯ 450.00                  450.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวพล 450.00                               รำคำต ้ำสุด 15/12/2560

10 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรโครงกำรประชำคมฯ 4,950.00                4,950.00              เฉพำะเจำะจง นำงร้ำพึง เจริญยิ ง 4,950.00                            รำคำต ้ำสุด 15/12/2560

11 จำ้งเหมำอำหำรว่ำงพร้อมเครื องดื มโครงกำรประชำคมฯ 2,475.00                2,475.00              เฉพำะเจำะจง นำงร้ำพึง เจริญยิ ง 2,475.00 รำคำต ้ำสุด 15/12/2560

12 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะฯ(เปลี ยนแบตฯ) 3,000.00                3,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ๊อดไดนำโม 3,000.00 รำคำต ้ำสุด 15/12/2560

13 จำ้งเหมำขบวนรถขำ้วมะลิหอม 55,000.00              55,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวพล 55,000.00 รำคำต ้ำสุด 22/12/2560

14 จำ้งเหมำธิดำขำ้วมะลิหอม 12,000.00              12,000.00             เฉพำะเจำะจง อนันต์วฒัน์ บัตรประโคน 12,000.00 รำคำต ้ำสุด 28/12/2560

15 จ้ำงคนงำน (งำนป้องกันฯ) 8,100.00                8,100.00              เฉพำะเจำะจง นำยชุมพวง เวชประโคน 8,100.00 รำคำต ้ำสุด 29/12/2560

16 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,300.00                6,300.00              เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กิรัมย์ 6,300.00 รำคำต ้ำสุด 29/12/2560

17 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,300.00                6,300.00              เฉพำะเจำะจง นำยแทน กำประโคน 6,300.00 รำคำต ้ำสุด 29/12/2560

18 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยส้ำรวล ชูโพธิ์ 6,000.00 รำคำต ้ำสุด 29/12/2560

19 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,300.00                6,300.00              เฉพำะเจำะจง นำยสุทธภิัทร เอบประโคน 6,300.00 รำคำต ้ำสุด 29/12/2560

20 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,300.00                6,300.00              เฉพำะเจำะจง นำยบุญสม จิตรหำญ 6,300.00 รำคำต ้ำสุด 29/12/2560

21 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00                6,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยธรี เวชประโคน 6,000.00 รำคำต ้ำสุด 29/12/2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

วันที ่10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
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22 โครงการซอ่มสร้างผิวทาง

แอสฟัลทต์กิคอนกรีตฯม.5-ม.9 3,372,200.00    3,372,200.00   ประกวดราคา หจก.ศรีประโคนชัย 3,372,200.00                ราคาต ่าสดุ 15/12/2560

23 โครงการซอ่มสร้างผิวทาง

แอสฟัลทต์กิคอนกรีตฯม.3-ม.1 2,836,100.00     2,836,100.00    ประกวดราคา หจก.ศรีประโคนชัย 2,836,100.00                 ราคาต ่าสดุ 15/12/2560


