
แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จา้งเหมาบริการท าอาหารประกอบการเล้ียง 3,000.00             3,000.00        ตกลงจ้าง นางอ าภร นางอ าภร เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2561
ผู้เข้าประชุมสภาฯ โพธิบัติ โพธิบัติ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2-ตุลาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 7-ตุลาคม-2560

2 จา้งเหมาบริการท าอาหารประกอบ 3,990.00             3,990.00        ตกลงจ้าง นางเรืองศิลป์ นางเรืองศิลป์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2561

การเล้ียงผู้เข้าประชุมสภาฯ วิชาเงิน วิชาเงิน สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10-ตุลาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 15-ตุลาคม-2560

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 ท าป้ายไวนิลเชิญชวนวางดอกไม้จนัทน์ 2,400.00             2,400.00        ตกลงจ้าง นายธนา นายธนา เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2561

พรมพุทธา พรมพุทธา สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 1-พฤศจิกายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 6-พฤศจิกายน-2560

2 ซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน ม.6 111,500.00         111,500.00     ตกลงจ้าง นายเชาวลิต นายเชาวลิต เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2561

บ้านปากห้วย ค าหา ค าหา สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6-พฤศจิกายน-2560

ซ่อมแซมท่อระบายน้ าคสล.สายห้วยตาด ส้ินสุดวันที่ 21-พฤศจิกายน-2560

3 ซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตรสายวังช้าง , 5,900.00             5,900.00        ตกลงจ้าง นายวิสุด วันหากจิ นายวิสุด วันหากจิ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2561

สายซ าบอน , สายซ าทองน้อย -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6-พฤศจิกายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 21-พฤศจิกายน-2560

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จา้งเหมาท าความสะอาดสถานที่โครงการ 3,000.00             3,000.00        ตกลงจ้าง นายสุรชาติ นายสุรชาติ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2561
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ศรแกว้ธรรมมัง ศรแกว้ธรรมมัง สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 18-ธันวาคม-2560
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ปี 61 ส้ินสุดวันที่ 20-ธันวาคม-2560

2 จา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 200.00               200.00           ตกลงจ้าง นายธนา นายธนา เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2561
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พรมพุทธา พรมพุทธา สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 18-ธันวาคม-2560
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ปี 61 ส้ินสุดวันที่ 18-ธันวาคม-2560

3 จา้งเหมาท าบทสวดมนต์โครงการ 1,500.00             1,500.00        ตกลงจ้าง พรนภา พรนภา เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2561
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ษรแกว้ธรรมมัง ษรแกว้ธรรมมัง สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 18-ธันวาคม-2560
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ปี 61 ส้ินสุดวันที่ 18-ธันวาคม-2560

4 จา้งเหมาท าอาหารโครงการ 18,000.00           18,000.00       ตกลงจ้าง บุญรักษ์ บุญรักษ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 9/2561
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ค ามะลี ค ามะลี สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 18-ธันวาคม-2560
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ปี 61 ส้ินสุดวันที่ 22-ธันวาคม-2560

5 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 6,100.00             6,100.00        ตกลงจ้าง นายธนา นายธนา เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2561

เทศกาลปีใหม่ 2561 พรมพุทธา พรมพุทธา สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 22-ธันวาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 26-ธันวาคม-2560

6 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 300.00               300.00           ตกลงจ้าง ทีเค คอมพิวเตอร์ ทีเค คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2561

416-57-0035 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29-ธันวาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 2-มกราคม-2561

7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,350.00             3,350.00        ตกลงจ้าง ท่าล่ียานยนต์ ท่าล่ียานยนต์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 12/2561

81-8606 เลย -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29-ธันวาคม-2560

กข 3491 เลย ส้ินสุดวันที่ 2-มกราคม-2561

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
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