
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการ ส านักปลัด 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ   วงษ์อินทร์ 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

2 จ้างเหมาบริการ ส านักปลัด 8,130.00            9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตติยา  บุหงา 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

3 จ้างเหมาบริการ ส านักปลัด 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นายประมวล  สมศรี 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

4 จ้างเหมาบริการ ส านักปลัด 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นายสยามรัตน์  บุญส่ง 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

5 จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา 6,323.00            6,323.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร   ปราบทุกข์ 6,323.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

6 จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชรัญญา  ท าสวน 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

7 จ้างเหมาบริการ สาธารณสุข 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  นาคถิน 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

8 จ้างเหมาบริการ สาธารณสุข 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  โตเมฆ 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

9 จ้างเหมาบริการ สาธารณสุข 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย  พัดด า 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

10 จ้างเหมาบริการ กองคลัง 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิราวรรณ   มาวิน 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

11 จ้างเหมาบริการ กองคลัง 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา  ศิรินาคินทร์ 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

12 จ้างเหมาบริการ กองคลัง 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา กล่อมก าเนิด 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

13 จ้างเหมาบริการ กองคลัง 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา   จงเจริญ 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

14 จ้างเหมาบริการ กองช่าง 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  วุฒธิยา 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

15 จ้างเหมาบริการ กองช่าง 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นายทศพล  สามารถ 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

16 จ้างเหมาบริการ กองช่าง 8,130.00            8,130.00     เฉพาะเจาะจง นายทรัพย์สถิต  นาคสูงเนิน 8,130.00                      ราคาต  าสุด 29/01/2564

12 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น สป 16,300.00          16,300.00   เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ   เขาแก้ว 16,300.00                    ราคาต  าสุด 13/01/2564

13 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น ศึกษาฯ 2,000.00            2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ   เขาแก้ว 2,000.00                      ราคาต  าสุด 13/01/2564

14 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น สาฯ 8,000.00            8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ   เขาแก้ว 8,000.00                      ราคาต  าสุด 13/01/2564

14 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น ช่าง 7,500.00            7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ   เขาแก้ว 7,500.00                      ราคาต  าสุด 13/01/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  พ.ศ. 2564

หน่วยงำน  เทศบำลต ำบลหนองบอน

วันท่ี   30   เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2564
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