
วันที ่ 2   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2560

วงเงินที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
จะขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาบริการคนขบัรถยนต์ส่วนกลาง 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง นายนิกร  แสงทอง นายนิกร  แสงทอง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่1/2561
(กองคลัง) จ้าง 96,000 96,000 ท างานประเภท ลว. 2 ต.ค 2560

ดังกล่าว
2 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไปปฏิบัติหน้า 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพิน   ทองสุข นางสาวยพุนิ   ทองสุข เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่2/2561

ทีง่านธุรการกองคลัง จ้าง 96,000 96,000 ท างานประเภท ลว. 2 ต.ค 2560
(กองคลัง) ดังกล่าว

3 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บ.ประจักษ์พิบูล (1998) บ.ประจักษ์พิบูล (1998) เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่1/2561
(กองคลัง) ซ้ือ จ ากัด จ ากัด ดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 ต.ค 2560

100,000 100,000
4 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 6,216 6,216 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยแก้ว ร้านไทยแก้ว เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่3/2561

(ส านักปลัด) จ้าง 6,216 6,216 ท างานประเภท ลว. 6 ต.ค 2560
ดังกล่าว

5 เต็นท์ผ้าใบ 4 หลัง 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่2/2561
(กองคลัง) ซ้ือ 100,000 100,000 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 10 ต.ค 2560

6 พดัลมอตุสาหกรรม แบบขาต้ังพืน้ 3 ขา 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่3/2561
4 เคร่ือง (กองคลัง) ซ้ือ 14,000 14,000 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 10 ต.ค 2560

7 เกา้อี้พลาสติก 100 ตัว 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่4/2561
(กองคลัง) ซ้ือ 20,000 20,000 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 10 ต.ค 2560

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน    ตลุาคม   พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  อ าเภอพิบูลมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
จะขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

8 ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก 200 ผืน 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นางประภา   ตราชู นางประภา   ตราชู เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่5/2561
(ส านักปลัด) ซ้ือ 24,000 24,000 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 ต.ค 2560

9 โทรทัศน์ LED TV 2 เคร่ือง 27,800 27,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์มินิมาร์ท ร้านสมพงษ์มินิมาร์ท เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่6/2561
(ส านักปลัด) ซ้ือ 27,800 27,800 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 ต.ค 2560

10 พานรองดอกไม้จันทน์ 40 นิ้ว 10 อัน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย์ สเตชั่น หจก.โชคอารีย์ สเตชั่น เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่7/2561
(ส านักปลัด) ซ้ือ เนอร่ี จ ากัด เนอร่ี จ ากัด ดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 ต.ค 2560

10,000 10,000

11 ผ้าต่วน ขาว - ด า 10 ไม้ 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย์ สเตชั่น หจก.โชคอารีย์ สเตชั่น เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่8/2561
(ส านักปลัด) ซ้ือ เนอร่ี จ ากัด เนอร่ี จ ากัด ดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 ต.ค 2560

28,000 28,000

12 ต้นดาวเรืองพร้อมกระถางพลาสติก 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมฤดีพันธุไ์ม้ ร้านสมฤดีพันธุไ์ม้ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่9/2561
100 ต้น (ส านักปลัด) ซ้ือ 8,000 8,000 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 ต.ค 2560

13 วัสดุอปุกรณ์จดัเตรียมงาน พระราชพธิี 22,098 22,098 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาวัสดุ ร้านวิทยาวัสดุ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่10/2561
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท ซ้ือ 22,098 22,098 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 ต.ค 2560
สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 

14 เหมารถโดยสารประจ าทาง ขนส่งวสัดุ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายชุมพล   สายสมบัติ นายชุมพล   สายสมบัติ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่4/2561
อุปกรณ์จัดเตรียมงาน จ้าง 3,000 3,000 ท างานประเภท ลว. 19 ต.ค 2560
(ส านักปลัด) ดังกล่าว

15 เหมาเวทีการแสดง พร้อมเคร่ืองเสียง 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายสายัณต์  ทองสวัสด์ิ นายสายัณต์  ทองสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่5/2561
3 วัน (ส านักปลัด) จ้าง 30,000 30,000 ท างานประเภท ลว. 19 ต.ค 2560

ดังกล่าว



วงเงินที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
จะขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

16 จัดท าพวงมาลาดอกไม้ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายประคอง พันธ์สุข นายประคอง พันธ์สุข เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่6/2561
(ส านักปลัด) จ้าง 1,500 1,500 ท างานประเภท ลว. 20 ต.ค 2560

ดังกล่าว
17 วสัดุอุปกรณ์จัดเตรียมงาน พระราชพธิถีวาย 13,635 13,635 เฉพาะเจาะจง ร้านเรียงชัยวัสดุ ร้านเรียงชัยวัสดุ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่11/2561

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ซ้ือ 13,635 13,635 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 24 ต.ค 2560
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช (เพิ่มเติม)

               (ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ).................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
                           (นางสาววิลัยพร   โพธิง์าม)                (นางไพริน    พรหมดี)

วิลัยพร  โพธิ์งาม ไพริน   พรหมดี 


