
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 4,700.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสปัดำห์ 4,700.00                                 4,700.00                                  

2 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 57,469.72           เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
57,469.72                               57,469.72                                

3 จดัซ้ือำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.7 3,039.96             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,039.96                                 3,039.96                                  

4 จดัซ้ือำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.9 2,316.16             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,316.16                                 2,316.16                                  

5 จดัซ้ือำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.12 4,198.04             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
4,198.04                                 4,198.04                                  

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกังำนปลดั 8,200.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บริษทั ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
หมึกปร้ินเตอร์ 8,200.00                                 8,200.00                                  

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกังำนปลดั 2,400.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บริษทั ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
หมึกปร้ินเตอร์ 2,400.00                                 2,400.00                                  

8 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 580.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
580.00                                    580.00                                     

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
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9 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(น ้ำมนัเคร่ือง) 120.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียพิจิตรออยล/์ หจก.เอเซียพิจิตรออยล/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
120.00                                    120.00                                     

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกังำนปลดั 2,050.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั  ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บริษทั  ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
หมึกปร้ินเตอร์ 2,050.00                                 2,050.00                                  

11 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย(ุไฟฟ้ำรำยทำง) 13,440.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษม/ ร้ำนเสียงเกษม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
13,440.00                               13,440.00                                

12 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญำลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญำลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

13 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

14 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

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

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

17 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
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18 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

19 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยแฉลม้  บริรัตน/์ นำยแฉลม้  บริรัตน/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

20 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์(กองช่ำง) 500.00                เฉพำะเจำะจง บริษทั  ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บริษทั  ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
500.00                                    500.00                                     

21 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตบ์รรทกุน ้ำดบัเพลิง 11,745.93           เฉพำะเจำะจง บริษทั  อีซูซุเสนียนตฯ์/ บริษทั  อีซูซุเสนียนตฯ์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
11,745.93                               11,745.93                                

22 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถจกัรยำนยนต ์ อบต.หนองหลุม 2,400.00             เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ  เขียวเขิน/ นำยปรีดำ  เขียวเขิน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,400.00                                 2,400.00                                  

23 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศส ำนกังำน 1,300.00             เฉพำะเจำะจง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง เสนอรำคำต ่ำสุด
กองช่ำง 2 เคร่ือง 1,300.00                                 1,300.00                                  

24 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศส ำนกังำน 750.00                เฉพำะเจำะจง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง เสนอรำคำต ่ำสุด
กองคลงั 750.00                                    750.00                                     

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน  2560
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