


แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ จัดซ้ือหนังสือพมิพเ์ดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ราคาต ่าสุด 1/๒๕๖๒ ลว 1 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าเช่าพื้นที แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทบิ๊กบีโซลูชั น ๖,๕๐๐ บริษัทบิ๊กบีโซลูชั น ๖,๕๐๐ ราคาต ่าสุด 2/๒๕๖๒ ลว 1 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าเช่าพื้นที และต่ออายุโอเมนเนมเว็บไซต์ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง แอดไวซ์เซนเตอร์ ด่านขุนทด ๕,๐๐๐ แอดไวซ์เซนเตอร์ ด่านขุนทด ๕,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 3/๒๕๖๒ ลว 1 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารเดือน ต.ค. 2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ่ากัด ๒,๔๐๐ บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ่ากัด ๒,๔๐๐ ราคาต ่าสุด 4/๒๕๖๒ ลว 1 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าอาหารเสริม(นม)เทอม 2/2563 ๓๓๑,๓๖๒ ๓๓๑,๓๖๒ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง ๓๓๑,๓๖๒ สหกรณ์โคนมปากช่อง ๓๓๑,๓๖๒ ราคาต ่าสุด 5/๒๕๖๒ ลว 31 ต.ค. ๒๕๖3

จัดซ้ือหนังสือพมิพเ์ดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ราคาต ่าสุด 6/๒๕๖๒ ลว 31 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงเครื องพน่หมอกควัน ๒๐,๙๓๔.๙๐ ๒๐,๙๓๔.๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปลายมาศศิริพาณิชย์ ๒๐,๙๓๔.๙๐ หจก.ล่าปลายมาศศิริพาณิชย์ ๒๐,๙๓๔.๙๐ ราคาต ่าสุด 7/๒๕๖๒ ลว 31 ต.ค. ๒๕๖3

(ลงชื่อ)   นรินทร์  โกเลือน   เจา้หนา้ที่

           (นายนรินทร์  โกเลือน)

     ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลหนิโคน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือในรอบเดอืนตลุำคม ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่ 1  เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

(ลงชื่อ) อ านวย  นาครินทร์  หวัหนา้เจา้หนา้ที่

(นายอ านวย  นาครินทร์)             

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.สมโภชน ์ จนัทร์ดอน

      (สมโภชน ์ จนัทร์ดอน)



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือในรอบเดอืนตลุำคม ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่ 1  เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

๑ จัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์กีฬาแห่งชาติ ๒,๑๖๐ ๒,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๒,๑๖๐ ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๒,๑๖๐ ราคาต่ าสุด ๓๑/๒๕๖๒ ลว ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒

๒ จัดท าป้ายประชาสัมวันเด็กแห่งชาติ ๔๓๒ ๔๓๒ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๔๓๒ ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๔๓๒ ราคาต่ าสุด ๓๒๒/๒๕๖๒ ลว ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓

๓ จัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ประชุมสภา) ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขวัญทอง สินธุรัมย์ ๑,๐๐๐ นางขวัญทอง สินธุรัมย์ ๑,๐๐๐ ราคาต่ าสุด ๓๔/๒๕๖๒ ลว ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒

๔ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ ๙๖๗,๐๐๐ ๙๖๗,๐๐๐ เชิญชวนทั่วไป หกจ.ส.ภทูอง ๙๖๒,๐๐๐ หกจ.ส.ภทูอง ๙๖๐,๐๐๐ ราคาต่ าสุด ๗/๒๕๖๒ ลว ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒

๕ จ้างป้ายโครงการศึกษาดูงาน ๕๔๐ ๕๔๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๕๔๐ ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๕๔๐ ราคาต่ าสุด ๓๔/๒๕๖๒ ลว ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒

๖ รถปรับอากาศไม่ประจ าทาง (ศึกษาดูงาน) ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐทรัพเจริญ ๘๐,๐๐๐ หจก.ประเสริฐทรัพเจริญ ๘๐,๐๐๐ ราคาต่ าสุด ๓๕/๒๕๖๒ ลว ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๗ จัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม(ศึกษาดูงาน) ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ระไหวนอก ๑๓,๘๐๐ นายกฤษฎา ระไหวนอก ๑๓,๘๐๐ ราคาต่ าสุด ๓๖/๒๕๖๒ ลว ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๘ จ้างป้ายประชาสัมพนัธ์รับสมัครเด็ก ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๑,๓๒๐ ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๑,๓๒๐ ราคาต่ าสุด ๓๗/๒๕๖๒ ลว ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๙ จ้างครูพี่เล้ียง ศพด.หินโคน เดือนกุมภาพนัธ์ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจลักษณ์ ปักกาเวสูง ๙,๐๐๐ น.ส.เบญจลักษณ์ ปักกาเวสูง ราคาต่ าสุด ๓๙/๒๕๖๒ ลว ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).............................................เจา้หนา้ที่

           (นายนรินทร์  โกเลือน)

(ลงชื่อ).....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที่ (ลงชื่อ) ส.ต.ท....................................................

(นายอ านวย  นาครินทร์)                   (สมโภชน ์ จนัทร์ดอน)

     ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลหนิโคน



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าจ้างเหมาเวทีและเคร่ืองเสียง ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์  ระหาญนอก ๔,๕๐๐ ร้านล าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๔,๕๐๐ ราคาต่ าสุด 1/๒๕๖3 ลว 10 ต.ค. ๒๕๖3

(ลงชื่อ)...นรินทร์  โกเลือน...เจา้หน้าที่
           (นายนรินทร์  โกเลือน)

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืนตลุำคม ๒๕๖๒
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนิโคน

วนัที ่ 1  เดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ลงชื่อ).........อ านวย  นาครินทร์............หวัหน้าเจา้หน้าที่ (ลงชื่อ) ส.ต.ท.สมโภชน์  จนัทร์ดอน
(นายอ านวย  นาครินทร์)                   (สมโภชน์  จนัทร์ดอน)

     ปลัดองค์การบริหารสวน่ต าบลหนิโคน

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ


