
แบบ สขร.1

ล ำดบัท่ี งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก
( รำคำกลำง ) ( บำท ) ( บำท ) โดยสงัเขป

1 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์อบต. ม.1,ม.7,ม.8 4,900.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสปัดำห์ 4,900.00                                 4,900.00                                  

2 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 49,757.96           เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
49,757.96                               49,757.96                                

3 จดัซ้ือำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.7 2,625.42             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,625.42                                 2,625.42                                  

4 จดัซ้ือำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.9 2,000.32             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,000.32                                 2,000.32                                  

5 จดัซ้ือำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.12 3,625.58             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,625.58                                 3,625.58                                  

6 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(น ้ำมนัเคร่ือง) 440.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เอเชียพิจิตรออยล/์ หจก.เอเชียพิจิตรออยล/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
440.00                                    440.00                                     

7 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 375.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
375.00                                    375.00                                     

8 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย(ุป้องกนั) 6,550.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำวินคอม/ ร้ำนมำวินคอม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
6,550.00                                 6,550.00                                  

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึกปร้ินเตอร์)กองคลงั 7,800.00             เฉพำะเจำะจง บริษทัไอโอนอน  จ  ำกดั/ บริษทัไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
7,800.00                                 7,800.00                                  

10 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน  อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
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11 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

12 จำ้งเหมำผูช่้วยดูแลเด็กเลก็  ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

13 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.ประภสัสร  รำญพล/ น.ส.ประภสัสร  รำญพล/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

14 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขนัธล์อ้ม/ นำยกมล  ขนัธล์อ้ม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

15 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เฆมอ่อน/ นำยประพจน ์ เฆมอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

16 จา้งเหมาสนบัสนุนงานป้องกนั 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

17 จา้งเหมาสนบัสนุนงานป้องกนั 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยแฉลม้  บริรัตน/์ นำยแฉลม้  บริรัตน/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

18 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินเคร่ืองปร้ินเตอร์(กองคลงั) 3,000.00             เฉพำะเจำะจง บริษทัไอโอนอน/ บริษทัไอโอนอน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,000.00                                 3,000.00                                  

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
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19 จา้งเหมาเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนตส่์วนกลาง 15,092.35           เฉพำะเจำะจง บริษทัมำสดำ้  พิจิตร  จ  ำกดั/ บริษทัมำสดำ้  พิจิตร  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อบต.หนองหลุม 15,092.35                               15,092.35                                

20 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,500.00             เฉพำะเจำะจง บริษทัไอโอนอน  จ  ำกดั/ บริษทัไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ศูนยเ์ด็กเลก็ 3,500.00                                 3,500.00                                  

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม


