
วันที ่ 2   เดอืน  สิงหาคม   พ.ศ.  2560

วงเงินที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
จะขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาบริการ 5,000 5,000 ตกลงจ้าง นายนิกร  แสงทอง นายนิกร  แสงทอง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่125/2560
(กองคลัง) 5,000 5,000 ท างานประเภท ลว. 1 ก.ค 2560

ดังกล่าว
2 จา้งเหมาบริการ 5,000 5,000 ตกลงจ้าง นายสัญจร  พรมพันธ์ นายสัญจร  พรมพันธ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่126/2560

(กองช่าง) 5,000 5,000 ท างานประเภท ลว. 1 ก.ค 2560
ดังกล่าว

3 จา้งเหมาบริการ 5,000 5,000 ตกลงจ้าง นายศักด์ิชัย   กานา นายศักด์ิชัย   กานา เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่127/2560
(กองการศึกษาฯ) 5,000 5,000 ท างานประเภท ลว. 1 ก.ค 2560

ดังกล่าว
4 จา้งเหมาบริการ 5,000 5,000 ตกลงจ้าง นายประยูร  ฮวบกระโทกนายประยูร  ฮวบกระโทก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่128/2560

(กองสวัสดิการสังคม) 5,000 5,000 ท างานประเภท ลว. 1 ก.ค 2560
ดังกล่าว

5 พนักงานรักษาความปลอดภัย 5,000 5,000 ตกลงจ้าง นายทนงศักด์ิ  เชื้อแก้ว นายทนงศักด์ิ  เชื้อแก้ว เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่129/2560
(ส านักปลัด) 5,000 5,000 ท างานประเภท ลว. 1 ก.ค 2560

ดังกล่าว
6 ซ้ือดอกไม้ธูปเทียน 1,568 1,568 ตกลงซ้ือ นางสาวเตือนใจ  เหล่างาม นางสาวเตือนใจ  เหล่างาม เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่74/2560

(กองการศึกษาฯ) 1,568 1,568 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ก.ค 2560

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 13,000 13,000 ตกลงซ้ือ ร้านฮักพิบูล ร้านฮักพิบูล เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่75/2560
(กองสวัสดิการสังคม) 13,000 13,000 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 7 ก.ค 2560

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน    กรกฎาคม   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 จัดท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรม 1,988 1,988 ตกลงจ้าง ร้านสมายล์แกรฟฟิค ร้านสมายล์แกรฟฟิค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่130/2560
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,988 1,988 ท างานประเภท ลว. 7 ก.ค 2560
(กองสวัสดิการสังคม) ดังกล่าว

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 7,000 7,000 ตกลงซ้ือ ร้านฮักพิบูล ร้านฮักพิบูล เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่75/2560
เพิม่เติม (กองสวัสดิการสังคม) 7,000 7,000 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 7 ก.ค 2560

10 จัดหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ประชุม 250 250 ตกลงจ้าง นางประนอม  สิงห์ค า นางประนอม  สิงห์ค า เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่131/2560
เพื่อพจิารณาจัดท าแผนพฒันาส่ีป ี 250 250 ท างานประเภท ลว. 13 ก.ค 2560

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ดังกล่าว
11 จัดท าป้ายไวนิล 2,250 2,250 ตกลงจ้าง ร้านสมายล์แกรฟฟิค ร้านสมายล์แกรฟฟิค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่132/2560

(ส านักปลัด) 2,250 2,250 ท างานประเภท ลว. 13 ก.ค 2560
ดังกล่าว

12 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 5,900 5,900 ตกลงจ้าง ร้านพิบูลสากลแอร์ ร้านพิบูลสากลแอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่133/2560
(กองคลัง) 5,900 5,900 ท างานประเภท ลว. 14 ก.ค 2560

ดังกล่าว
13 จ้างเหมาก าจัดปลวกภายในบริเวณ 35,000 35,000 ตกลงจ้าง ร้านพ.พรหมพล ก่อสร้าง ร้านพ.พรหมพล ก่อสร้าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่134/2560

องค์การบริหารส่วนต าบล 35,000 35,000 ท างานประเภท ลว. 14 ก.ค 2560
(กองคลัง) ดังกล่าว

14 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 25,000 25,000 ตกลงจ้าง นายสุภิน   อ้อมนอก นายสุภิน   อ้อมนอก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่136/2560
โนนคูณ 25,000 25,000 ท างานประเภท ลว. 17 ก.ค 2560
(กองการศึกษาฯ) ดังกล่าว

15 จัดท าป้ายไวนิล โครงการอบรม 675 675 ตกลงจ้าง ร้านสมายล์แกรฟฟิค ร้านสมายล์แกรฟฟิค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่137/2560
ประชาธิปไตย (ส านักปลัด) 675 675 ท างานประเภท ลว. 18 ก.ค 2560

ดังกล่าว



วงเงินที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
จะขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

16 วัสดุฝึกอบรมโครงการอบรม 4,500 4,500 ตกลงซ้ือ หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่77/2560
ประชาธิปไตย (ส านักปลัด) 4,500 4,500 ดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 ก.ค 2560

17 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เอกสารประกอบ 3,160 3,160 ตกลงจ้าง ร้านไทยแกว้ ร้านไทยแกว้ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่138/2560

การอบรม โครงการอบรมประชาธิปไตย 3,160 3,160 ท างานประเภท ลว. 20 ก.ค 2560
(ส านักปลัด) ดังกล่าว

18 จัดท าป้ายไวนิล โครงการอบรม 1,350 1,350 ตกลงจ้าง ร้านสมายล์แกรฟฟิค ร้านสมายล์แกรฟฟิค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่139/2560
คุณธรรมจริยธรรม (ส านักปลัด) 1,350 1,350 ท างานประเภท ลว. 20 ก.ค 2560

ดังกล่าว
19 อาหารเสริม (นม) 375,133.22 375,134.22 กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ เลขที ่78/2560

(กองการศึกษาฯ) จ ากัด จ ากัด ดังกล่าวโดยตรง ลว. 20 ก.ค 2560
375,134.22 375,134.22

20 จัดหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ประชุม 600 600 ตกลงจ้าง นางประนอม  สิงห์ค า นางประนอม  สิงห์ค า เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่140/2560
เพื่อพจิารณาจัดท าแผนพฒันาส่ีป ี 600 600 ท างานประเภท ลว. 26 ก.ค 2560
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ดังกล่าว

21 จัดท าป้ายไวนิล 450 450 ตกลงจ้าง ร้านสมายล์แกรฟฟิค ร้านสมายล์แกรฟฟิค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่141/2560
(ส านักปลัด) 450 450 ท างานประเภท ลว. 26 ก.ค 2560

ดังกล่าว
22 อาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ือง 3,000 3,000 ตกลงจ้าง นางประนอม  สิงห์ค า นางประนอม  สิงห์ค า เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที ่142/2560

ด่ืม ประชุมสภาอบต. 3,000 3,000 ท างานประเภท ลว. 31 ก.ค 2560
(ส านักปลัด) ดังกล่าว

               (ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ (ลงชื่อ).................................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ
                           (นางสาววิลัยพร   โพธิง์าม)                (นางไพริน    พรหมดี)

วิลัยพร  โพธิ์งาม ไพริน   พรหมดี 



 



 



 


