
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัจำ้ง รำคำกลำง วธิจีำ้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

(บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

๑ เคร่ืองถา่ยเอกสารเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั บรีุรัมยเ์ซอร์วสิ 
โอเอจ ากดั

๒,๔๐๐ บริษทั บรีุรัมยเ์ซอร์วสิ 
โอเอจ ากดั

๒,๔๐๐ ราคาต่ าสุด 67/๒๕๖๒ ลว 1 พ.ค. ๒๕๖๒

๒ ซ่อมแซมถนนหนิคลุก ม.๙ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุุน้สว่นจ ากดั

ภานุชติกจิไพศาล
๔๓,๐๐๐ หา้งหุุน้สว่นจ ากดั

ภานุชติกจิไพศาล
๔๓,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 14/๒๕๖๒ ลว 3 พ.ค. ๒๕๖๒

๓ ติดต้ังเต้นกฬีาต้านยาเสพติด ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอานนท ์สนิธรัุมย์ ๑,๖๐๐ นายอานนท ์สนิธรัุมย์ ๑,๖๐๐ ราคาต่ าสุด 68/๒๕๖๒ ลว 7 พ.ค. ๒๕๖๒

๔ เคร่ืองเสียงกฬีาต้านยาเสพติด ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ทีรั่กษ์ ๖,๐๐๐ นายวิษณุ ทีรั่กษ์ ๖,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 69/๒๕๖๒ ลว 7 พ.ค. ๒๕๖๒

๕ ซ่อมคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) ๕๐๐ ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง  ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๕๐๐  ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๕๐๐ ราคาต่ าสุด 70/๒๕๖๒ ลว 8 พ.ค. ๒๕๖๒

๖ ซ่อมคอมพวิเตอร์ (กองการเกษตร) ๔๐๐ ๔๐๐ เฉพาะเจาะจง  ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๔๐๐  ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๔๐๐ ราคาต่ าสุด 72/๒๕๖๒ ลว 13 พ.ค. ๒๕๖๒

๗ ซ่อมคอมพวิเตอร์ (กองศึกษา) ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง  ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๓,๕๐๐  ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๓,๕๐๐ ราคาต่ าสุด 73/๒๕๖๒ ลว 15 พ.ค. ๒๕๖๒

๘ ปรับปรุงถนนโดยลงหนิคลุก ม.๑๕ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุุน้สว่นจ ากดั

ภานุชติกจิไพศาล

๗๐,๐๐๐ หา้งหุุน้สว่นจ ากดั

ภานุชติกจิไพศาล

๗๐,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 15/๒๕๖๒ ลว 17 พ.ค. ๒๕๖๒

๙ กอ่สร้างถนนดิน ม.๑๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุุน้สว่นจ ากดั

ภานุชติกจิไพศาล

๑๕๐,๐๐๐ หา้งหุุน้สว่นจ ากดั

ภานุชติกจิไพศาล

๑๕๐,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 16/๒๕๖๒ ลว 17 พ.ค. ๒๕๖๒

๑๐ ซ่อมแซมถนน คสล.ม.๗ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงจันทร์

๒๐๑๕ กรุ๊ป

๑๕,๐๐๐ หจก.ดวงจันทร์

๒๐๑๕ กรุ๊ป

๑๕,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 17/๒๕๖๒ ลว 30 พ.ค. ๒๕๖๒

๑๒ กอ่สร้างถนน คสล.ม.๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บรุรัีมยธ์นากอ่สรา้ง ๑๗๐,๐๐๐ หจก.บรุรัีมยธ์นากอ่สรา้ง ๑๗๐,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 18/๒๕๖๒ ลว 31 พ.ค. ๒๕๖๒

๑๓ กอ่สร้างถนน คสล.ม.5 ๒๓๗,๐๐๐ ๒๓๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บรุรัีมยธ์นากอ่สรา้ง ๒๓๗,๐๐๐ หจก.บรุรัีมยธ์นากอ่สรา้ง ๒๓๗,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 18/๒๕๖๒ ลว 31 พ.ค. ๒๕๖๒

๑๔ ซ่อมคอมพวิเตอร์ (กองส านกัปลัด) ๑,๗๐๐ ๑,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง รา้นล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๑,๗๐๐ รา้นล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๑,๗๐๐ ราคาต่ าสุด 75/๒๕๖๒ ลว 31 พ.ค. ๒๕๖๒

(ลงชือ่)....นายนรินทร์  โกเลือน.....เจ้าหน้าที่

           (นายนรินทร์  โกเลือน)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน

วันที ่ ๓  เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (1)

     ปลัดองค์การบริหารสวน่ต าบลหินโคน

รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้งและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

(ลงชือ่)....อ านวย  นาครินทร์.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ลงชือ่) ส.ต.ท.สมโภชน์  จันทร์ดอน

(นายอ านวย  นาครินทร์)                   (สมโภชน์  จันทร์ดอน)
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