
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างเหมาพนักงานผลิตน ้าประปา 84,000.00        84,000.00      เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นายนที  สมชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 1/63 ลว. 1/10/62

2 จ้างเหมาพนักงานผลิตน ้าประปา 84,000.00        84,000.00      เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นายธงชัย  ไชยวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 2/63 ลว. 1/10/62

3 จ้างเหมาพนักงานผลิตน ้าประปา 84,000.00        84,000.00      เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นางสาวโสภิต  ปานิเสน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 3/63 ลว. 1/10/62

4 จ้างเหมาดูแลเด็ก 84,000.00        84,000.00      เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นางสาวธิดารัตน์  ทะแพงพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/63 ลว. 1/10/62

5 จ้างเหมาดูแลเด็ก 84,000.00        84,000.00      เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นางสาวอมร  ใจภักดี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/63 ลว. 1/10/62

6 จ้างเหมาดูแลเด็ก 108,000.00       108,000.00 เฉพาะเจาะจง 108,000.00          นางสุดารัตน์  น้อยยะ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/63 ลว. 1/10/62

7 จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นายบุญตา  วงษ์วิชิต เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 7/63 ลว. 1/10/62

8 จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นายจ้านงค์  อ้าพลั เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 8/63 ลว. 1/10/62

9 จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นางสาวอนัญญา  ค้าสว่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 9/63 ลว. 1/10/62

10 จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นายอวน  ขุนใหญ่ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 10/63 ลว. 1/10/62

11 จ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพฯ 108,000.00       108,000.00 เฉพาะเจาะจง 108,000.00          นายจันทร์สด  พรมศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 11/63 ลว. 1/10/62

12 จ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพฯ 108,000.00       108,000.00 เฉพาะเจาะจง 108,000.00          นายอุไร  สุวรรณเกษี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 12/63 ลว. 1/10/62

13 จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นายบุญเพ็ง  นนทีจักร เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 13/63 ลว. 1/10/62

14 จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นายสุภักด์ิ  โคตทะดี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 14/63 ลว. 1/10/62

15 จ้างเหมาแม่บ้าน 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นางส้าราญ  วงศ์ละคร เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 15/63 ลว. 1/10/62

16 จ้างเหมา รปภ, 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นายวิพล  โคตทะดี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 16/63 ลว. 1/10/62

17 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเก็บฯ 108,000.00       108,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00            นายธนาธิป  ค้ามหาชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 17/63 ลว. 1/10/62

18 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ 88,000.00        88,000.00 เฉพาะเจาะจง 88,000.00            นางสาวฐาปณี  วีระสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 18/63 ลว. 1/10/62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองนำง

วันท่ี 10 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
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(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,648.00          4,648.00        เฉพาะเจาะจง 4,648.00              ร้านพีพีวี.ก็อบบี ปริ น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 1/63 ลว.17/10/62

20 จ้างเหมาท้าอาหารประชุมสภา 4,970.00          4,970.00 เฉพาะเจาะจง 4,970.00 นางมณีจันทร์  ทองค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 2/63 ลว.21/10/62

21 จัดซื อน ้าด่ืม 4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 ร้านน ้าด่ืมสถาพร เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 7/63 ลว.30/10/62

22 วัสดุน ้ามันชื อเพลิง 66,000.00        66,000.00 เฉพาะเจาะจง 66,000.00 ร้านประสิทธ์ิบริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 2/10/2562

23 ซื อแอสฟัส 9,900.00          9,900.00 เฉพาะเจาะจง 9,900.00 บริษัท เมกาโฮม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/63 ลว.28/10/62

24 รายจ่ายเพ่ือบ้ารุงรักษา 108,027.20       108,027.20    เฉพาะเจาะจง 108,027.20          บริษัทพิจิตรยานยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/2563(CNTR-0021/63) 

แลครุภัณฑ์ซ่อมแซม ลงวันท่ี  28/10/2562

25 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงวันปิยะ 7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 นายพนม กรมวังก้อน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2563(28/10/62)

ลงช่ือ                  ผู้จัดท้า ลงช่ือ ผู้ตรวจสอบ

            (นางจรัสศรี  ทรงโท)   (นางสาวนภัสสร    เตนาวงค์)

                เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี


