
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัจำ้ง รำคำกลำง วธิจีำ้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

(บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

๑ เคร่ืองถา่ยเอกสารเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั บรีุรัมยเ์ซอร์วสิ 
โอเอจ ากดั

๒,๔๐๐ บริษทั บรีุรัมยเ์ซอร์วสิ 
โอเอจ ากดั

๒,๔๐๐ ราคาต่ าสุด 59/๒๕๖๒ ลว 1 เม.ย. ๒๕๖๒

๒ ปา้ยโครงการผู้สูงอาย ุ ๔๓๒ ๔๓๒ เฉพาะเจาะจง ร้านล าปลายมาศองิค์เจท็ ๔๓๒ ร้านล าปลายมาศองิค์เจท็ ๔๓๒ ราคาต่ าสุด 60/๒๕๖๒ ลว 2 เม.ย. ๒๕๖๒

๓ ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค ๔๑ ๔๔,๔๖๐ ๔๔,๔๖๐ เฉพาะเจาะจง เทพการช่าง ๔๔,๔๖๐ เทพการช่าง ๔๔,๔๖๐ ราคาต่ าสุด 61/๒๕๖๒ ลว 2 เม.ย. ๒๕๖๒

๓ จดัท าปา้ยจราจร สงกรานต์ ๘,๗๖๐ ๘,๗๖๐ เฉพาะเจาะจง เกง่ดีไซน์ ๘,๗๖๐ พ ีโฟร์  ชอ๊ป ๘,๗๖๐ ราคาต่ าสุด 62/๒๕๖๒ ลว 3 เม.ย. ๒๕๖๒

๔ ซ่อมสถานสูีบน  า หมู ่๔ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บรูพารวมชา่ง ๓๗๐,๐๐๐ หจก.บรูพารวมชา่ง ๓๗๐,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 8/๒๕๖๒ ลว 3 เม.ย. ๒๕๖๒

๕ ซ่อมสถานสูีบน  า หมู ่๓ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บรูพารวมชา่ง ๑๒๘,๐๐๐ หจก.บรูพารวมชา่ง ๑๒๘,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 9/๒๕๖๒ ลว 3 เม.ย. ๒๕๖๒

๖ ซ่อมแอร์กองสวสัดิการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๓,๕๐๐ ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๓,๕๐๐ ราคาต่ าสุด 63/๒๕๖๒ ลว 18 เม.ย. ๒๕๖๒

๗ ซ่อมโนต๊บุค๊ กองการศึกษา ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๓,๕๐๐ ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๓,๕๐๐ ราคาต่ าสุด 63/๒๕๖๒ ลว 18 เม.ย. ๒๕๖๒

๘ จดัท าปา้ยกฬีา อบต. ๓,๕๑๐ ๓,๕๑๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศดีเจท็ ๓,๕๑๐ ล าปลายมาศดีเจท็ ๓,๕๑๐ ราคาต่ าสุด 65/๒๕๖๒ ลว 19 เม.ย. ๒๕๖๒

๙ จดัท าปา้ย อปพร. ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง เกง่ดีไซน์ ๑,๕๐๐ เกง่ดีไซน์ ๑,๕๐๐ ราคาต่ าสุด 66/๒๕๖๒ ลว 23 เม.ย. ๒๕๖๒

๑๐ กอ่สร้างถนน คสล.ม.๑ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมยธ๋นากอ่สร้าง ๓๘๐,๐๐๐ หจก.บรีุรัมยธ๋นากอ่สร้าง ๓๘๐,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 10/๒๕๖๒ ลว 23 เม.ย. ๒๕๖๒

๑๑ กอ่สร้างถนน คสล.ม.๖ ๔๑๘,๐๐๐ ๔๑๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมยธ๋นากอ่สร้าง ๔๑๘,๐๐๐ หจก.บรีุรัมยธ๋นากอ่สร้าง ๔๑๘,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 11/๒๕๖๒ ลว 23 เม.ย. ๒๕๖๒

๑๒ กอ่สร้างถนน คสล.ม.๑๐ ๓๘๗,๐๐๐ ๓๘๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมยธ๋นากอ่สร้าง ๓๘๗,๐๐๐ หจก.บรีุรัมยธ๋นากอ่สร้าง ๓๘๗,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 12/๒๕๖๒ ลว 26 เม.ย. ๒๕๖๒

๑๓ กอ่สร้างถนน คสล.ม.๑๒ ๓๘๗,๐๐๐ ๓๘๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมยธ๋นากอ่สร้าง ๓๘๗,๐๐๐ หจก.บรีุรัมยธ๋นากอ่สร้าง ๓๘๗,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 13/๒๕๖๒ ลว 26 เม.ย. ๒๕๖๒

(ลงชือ่)....นรินทร์  โกเลือน....เจ้าหน้าที่

           (นายนรินทร์  โกเลือน)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน

วันที ่ ๑  เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (1)

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

     ปลัดองค์การบริหารสวน่ต าบลหินโคน

รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้งและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

(นายอ านวย  นาครินทร์)                   (สมโภชน์  จันทร์ดอน)


