
    แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
( รำคำกลำง ) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (ทรำยหยำบ)น้ ำท่วม 1,050.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด
1,050.00                         1,050.00                        

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงทรำยหยำบน้ ำท่วม 1,750.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด
1,750.00                         1,750.00                        

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนแบบพิมพ์ 1,092.65         เฉพำะเจำะจง โรงพิมพฺรักษำดินแดน/ โรงพิมพฺรักษำดินแดน/ เสนอรำคำต่ ำสุด
1,092.65                         1,092.65                        

4 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 41,980.40        เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
41,980.40                        41,980.40                      

5 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก ม.7 2,460.92         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
2,460.92                         2,460.92                        

6 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก ม.9 1,447.60         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
1,447.60                         1,447.60                        

7 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก ม.12 2,895.20         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
2,895.20                         2,895.20                        

8 จ้ำงเหมำเปิดทำงน้ ำสำยหมู่ท่ี 3 ต้นประดู่ ต.หนองหลุม 16,695.00        เฉพำะเจำะจง นำยสิงห์  รักษำแดน/ นำยสิงห์  รักษำแดน/ เสนอรำคำต่ ำสุด
16,695.00                        16,695.00                      

9 จ้ำงเหมำก้ันทำงน้สำยหมู่ท่ี 4 ป่ำสัก ต.หนองหลุม 5,600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เส่ียกรุง จ ำกัด/ บริษัท เส่ียกรุง จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
5,600.00                         5,600.00                        

10 จ้ำงเหมำก้ันทำงน้ ำสำยหมู่ท่ี 10 บ้ำนโนนไร่ 4,500.00         เฉพำะเจำะจง นำงสม๋วย  ผลับอินทร์/ นำงสม๋วย  ผลับอินทร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
4,500.00                         4,500.00                        

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด 300.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
300.00                            300.00                          

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
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12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด 300.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
300.00                            300.00                          

13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(ตรวจสอบ) 730.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
730.00                            730.00                          

14 จ้ำงเหมำก้ันทำงระบำยน้ ำ ม.1 ต้นประดู่ 36,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  เอมพิณ/ นำยสมศักด์ิ  เอมพิณ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
36,000.00                        36,000.00                      

15 จ้ำงเหมำกันทำงระบำยน้ ำ ม.7 บ้ำนไหล่โก 1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสม๋วย  พลับอินทร์/ นำงสม๋วย  พลับอินทร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
1,000.00                         1,000.00                        

16 จ้ำงเหมำเปิดทำงระบำยน้ ำ ม.8 บ้ำนห้วยห้ำง 6,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  เอมพิณ/ นำยสมศักด์ิ  เอมพิณ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
6,000.00                         6,000.00                        

17 จ้ำงเหมำก้ันทำงระบำยน้ ำ ม.8 บ้ำนห้วยห้ำง 2,250.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  เอมพิณ/ นำยสมศักด์ิ  เอมพิณ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
2,250.00                         2,250.00                        

18 จ้ำงเหมำก้ันทำงระบำยน้ ำ ม.9 บ้ำนบัวยำง 2,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยศักย์ศรณ์  ทองสุข/ นำยศักย์ศรณ์  ทองสุข/ เสนอรำคำต่ ำสุด
2,800.00                         2,800.00                        

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม


