
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีซ้ื่อ วงเงนิทีซ้ื่อ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

(บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

๑ วสัดุ อาหารเสริม(นม) ปดิภาคเรียน ๑๒๗,๑๕๓.๒๐ ๑๒๗,๑๕๓.๒๐ เฉพาะเจาะจง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโล ๑๒๗,๑๕๓.๒๐ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโล ๑๒๗,๑๕๓.๒๐ ราคาต า่สุด 26/๒๕๖๒ ลว 1 ม.ีค. ๒๕๖๒

ยบีรีุรัมย์ ยบีรีุรัมย์

๒ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ โครงการอบรมสตรี ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จริโรจนก์ารค้า ๑,๗๕๐ หจก.จริโรจนก์ารค้า ๑,๗๕๐ ราคาต า่สุด 27/๒๕๖๒ ลว 1 ม.ีค. ๒๕๖๒

๓ ซ้ือชดุกฬีาและเส้ือผู้ควบคุมทมี ๗,๖๑๐ ๗,๖๑๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแชมปส์ปอร์ต ๗,๖๑๐ ร้านแชมปส์ปอร์ต ๗,๖๑๐ ราคาต า่สุด 28/๒๕๖๒ ลว 1 ม.ีค. ๒๕๖๒

๔ ซ้ือยาและเวชภณัฑ์ ๑,๖๖๐ ๑,๖๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแชมปส์ปอร์ต ๑๗,๖๗๕ ร้านแชมปส์ปอร์ต ๑,๖๖๐ ราคาต า่สุด 29/๒๕๖๒ ลว 1 ม.ีค. ๒๕๖๒

๕ ซ้ือเส้ือกัก๊สะทอ้นแสง ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง พ ีโฟร์ ชอ๊ป ๑๓,๘๐๐ พ ีโฟร์ ชอ๊ป ๑๓,๘๐๐ ราคาต า่สุด 30/๒๕๖๒ ลว 7 ม.ีค. ๒๕๖๒

๖ ซ้ือกระบองไฟสามจงัหวะ ๙,๘๐๐ ๙,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง พ ีโฟร์ ชอ๊ป ๙,๘๐๐ พ ีโฟร์ ชอ๊ป ๙,๘๐๐ ราคาต า่สุด 31/๒๕๖๒ ลว 7 ม.ีค. ๒๕๖๒

๗ ซ้ือวคัซีนและยาคุมก่าเนดิ เขม็ไซร้ิง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงศ์ ๖๐,๐๐๐ หจก.คีรีวราพงศ์ ๖๐,๐๐๐ ราคาต า่สุด 32/๒๕๖๒ ลว 11 ม.ีค. ๒๕๖2

๘ ซ้ือยางรถบรรทกุน้า่เอนกประสงค์ ๑๒,๔๐๐ ๑๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โอยางยนต์2003 ๑๒,๔๐๐ หจก.โอยางยนต์2003 ๑๒,๔๐๐ ราคาต า่สุด 33/๒๕๖๒ ลว 13 ม.ีค. ๒๕๖2

๙ ซ้ือวสัดุคอมพวัเตอร์ (หมกึ) ๙,๙๘๐ ๙,๙๘๐ เฉพาะเจาะจง ล่าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๙,๙๘๐ ล่าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๙,๙๘๐ ราคาต า่สุด 34/๒๕๖๒ ลว 13 ม.ีค. ๒๕๖2

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

           (นายนรินทร์  โกเลือน)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน

วันที ่ ๑  เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑)
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

(ลงชือ่)........อ านวย  นาครินทร์......หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายอ านวย  นาครินทร์)             

(ลงชือ่) ส.ต.ท..สมโภชน์  จันทร์ดอน

      (สมโภชน์  จันทร์ดอน)

     ปลัดองค์การบริหารสวน่ต าบลหินโคน
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๑ จดัท าปา้ยประชาสัมพนัธก์ฬีาแหง่ชาติ ๒,๑๖๐ ๒,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิง้เจท็ ๒,๑๖๐ ล าปลายมาศอิง้เจท็ ๒,๑๖๐ ราคาต่ าสุด ๓๑/๒๕๖๒ ลว ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒

๒ จดัท าปา้ยประชาสัมวนัเด็กแหง่ชาติ ๔๓๒ ๔๓๒ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิง้เจท็ ๔๓๒ ล าปลายมาศอิง้เจท็ ๔๓๒ ราคาต่ าสุด ๓๒๒/๒๕๖๒ ลว ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓

๓ จดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (ประชมุสภา) ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขวญัทอง สินธรัุมย์ ๑,๐๐๐ นางขวญัทอง สินธรัุมย์ ๑,๐๐๐ ราคาต่ าสุด ๓๔/๒๕๖๒ ลว ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒

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

๕ จา้งปา้ยโครงการศึกษาดูงาน ๕๔๐ ๕๔๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิง้เจท็ ๕๔๐ ล าปลายมาศอิง้เจท็ ๕๔๐ ราคาต่ าสุด ๓๔/๒๕๖๒ ลว ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒

๖ รถปรับอากาศไมป่ระจ 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 จดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม(ศึกษาดูงาน) ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ระไหวนอก ๑๓,๘๐๐ นายกฤษฎา ระไหวนอก ๑๓,๘๐๐ ราคาต่ าสุด ๓๖/๒๕๖๒ ลว ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

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

๙ จา้งครูพีเ่ล้ียง ศพด.หนิโคน เดือนกมุภาพนัธ์ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจลักษณ์ ปกักาเวสูง ๙,๐๐๐ น.ส.เบญจลักษณ์ ปกักาเวสูง ราคาต่ าสุด ๓๙/๒๕๖๒ ลว ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

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

           (นายนรินทร์  โกเลือน)

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

(นายอ านวย  นาครินทร์)                   (สมโภชน์  จันทร์ดอน)

     ปลัดองค์การบริหารสวน่ต าบลหินโคน
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