
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 4,119            4,119             ตกลงราคา ร้านจีเอส.บุ๊ค ร้านจีเอส.บุ๊ค ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2558

(นายจักรกฤษณ์ ต้ังไพศาลกิจ) (นายจักรกฤษณ์ ต้ังไพศาลกิจ) ลงวนัที่ 2  มีนาคม 2558

2 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 13,488.20     13,488.20      ตกลงราคา หจก.พรหมชลธปีโิตรเลียม หจก.พรหมชลธปีโิตรเลียม ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2558

(นางพัทธนันท์ พรหมประเสริฐ) (นางพัทธนันท์ พรหมประเสริฐ) ลงวนัที่ 2  มีนาคม  2558

3 จัดซ้ืออาหารเสริมนม นมพาสฯ 123,440.80       123,440.80       ตกลงราคา บริษทัเชียงใหม่เพชรมิลค์ บริษทัเชียงใหม่เพชรมิลค์ ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2558

จ ากัด จ ากัด ลงวนัที่ 2  มีนาคม 2558

4 รายจ่ายใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เดือนละ 248,238.71 สอบราคา บริษทั เค เอ็ม อินเตอร์เทค บริษทั เค เอ็ม อินเตอร์เทค สอบราคา สัญญาจ้างเลขที่ 1/2558

ค่าจ้างเหมาบริการยาม 21,800 จ ากัด จ ากัด ลงวนัที่  20  ตุลาคม 2557

5 จัดซ้ืออาหารเสริมนม 123,440.80 123,440.80 ตกลงราคา บริษทัเชียงใหม่เพชรมิลค์ บริษทัเชียงใหม่เพชรมิลค์ ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2558

จ ากัด จ ากัด ลงวนัที่ 2  มีนาคม 2558

6 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 43,780 43,780 ตกลงราคา ร้านนนทแ์ก๊ส ร้านนนทแ์ก๊ส ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2558

(นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์) (นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์) ลงวนัที่ 9  มีนาคม 2558

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  มนีำคม  2558
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก

วันที ่ 31    เดอืน  มนีำคม  พ.ศ.  2558



ล ำดับ วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
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ซ้ือหรือจ้ำง
7 โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนน 83,900 83,900 ตกลงราคา นายประจวบ  ตุ๊นก นายประจวบ  ตุ๊นก ตกลงราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2558

ภายในหมู่บา้น ม.8 ลงวนัที่ 5 มีนาคม 2558

8 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน 30,762.50 30,762.50 ตกลงราคา บริษทั สันติอีซูซุเพชรบรูณ์ บริษทั สันติอีซูซุเพชรบรูณ์ ตกลงราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2558

รถบรรทุกขยะ จ ากัด จ ากัด ลงวนัที่ 5 มีนาคม 2558

9 ค่าวสัดุก่อสร้าง 3,350            3,350             ตกลงราคา น.ส.วงเดือน  ตาสาย น.ส.วงเดือน  ตาสาย ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2558

ลงวนัที่ 2  มีนาคม 2558

10 จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม ตัวละ 5,000 10,000           ตกลงราคา หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2558

จ านวน 2 ตัว แอนด์อิเล็กตริด แอนด์อิเล็กตริด ลงวนัที่ 24  มีนาคม 2558

(นายวรุิณ วรุิฬหสกุล) (นายวรุิณ วรุิฬหสกุล)

11 จัดซ้ือพดัลมระบบไอน้ า ตัวละ 25,000 50,000 ตกลงราคา หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2558

จ านวน 2 ตัว แอนด์อิเล็กตริด แอนด์อิเล็กตริด ลงวนัที่ 24  มีนาคม 2558

(นายวรุิณ วรุิฬหสกุล) (นายวรุิณ วรุิฬหสกุล)

12 รายการซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,426.76 2,426.76 ตกลงราคา บริษทัเจริญชัย ออโต้กรุ๊ป บริษทัเจริญชัย ออโต้กรุ๊ป ตกลงราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2558

ซ่อมรถยนต์ กฉ 7517 จ ากัด จ ากัด ลงวนัที่  10  มีนาคม 2558

ลงชื่อ…จารุณี  พรมสุข........ผู้รายงาน
      (นางจารุณี  พรมสุข)
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