
                     แบบ  สขร.1 416

ลาํดบั รายงานจดัซื�อจดัจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที!เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตผุลที!คดัเลอืก

ที! (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 วสัดุสาํนกังาน(นํ� าดื�มศูนยเ์ด็กเลก็) 8,720.- 1 ต.ค. 55 1.นางปราณี  แนวกลาง 1.นางปราณี  แนวกลาง ผูเ้สนอราคารายเดียว
สั�งซื�อ  =8,720.- บาท  =8,720.- บาท

2 วสัดุสาํนกังาน(นํ� าดื�มสาํนกังาน) .- 1 ต.ค. 55 1.นายเชื�อม  บวักลาง 1.นายเชื�อม  บวักลาง ผูเ้สนอราคารายเดียว
สั�งซื�อ  =.- บาท  =.- บาท

3 วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(นํ� ามนัรถจกัรยาน- .- 1 ต.ค. 55 1.นายเชื�อม  บวักลาง 1.นายเชื�อม  บวักลาง ผูเ้สนอราคารายเดียว
ยนต)์ สั�งซื�อ  =.- บาท  =.- บาท

4 คา่จา้งเหมาประกอบอาหารศูนยพ์ฒันาเด็ก 53,040.- 1 ต.ค. 55 1.นางปราณี   แนวกลาง 1.นางปราณี   แนวกลาง ผูเ้สนอราคารายเดียว
เลก็บา้นซาด หมู่ 11 สั�งซื�อ  =53,040.- บาท  =53,040.- บาท

5 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร .- 1 ต.ค. 55 1.นางลดัดาวลัย ์  เนียมแตง 1.นางลดัดาวลัย ์  เนียมแตง ผูเ้สนอราคารายเดียว
สั�งซื�อ  =.- บาท  =.- บาท

6 จา้งเหมาบริการทาํความสะอาด 27,000.- 1 ต.ค. 55 1.นางรัตนา   จองกลาง 1.นางรัตนา   จองกลาง ผูเ้สนอราคารายเดียว
ตกลงจา้ง  =27,000.- บาท  =27,000.- บาท

7 คา่วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(มนัมนัรถ- 3,534.30- 4 ต.ค. 55 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม ผูเ้สนอราคารายเดียว
กระเชา้ไฟฟ้า และรถเอนกประสงค)์ สั�งซื�อ  =3,534.30- บาท  =3,534.30- บาท

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจ้างในรอบเดอืน...........ธันวาคม  พ.ศ. ..2555...................................
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8 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 30,847.- 8 ต.ค. 55 1.หจก.สมพงษก์ารไฟฟ้า 1.หจก.สมพงษก์ารไฟฟ้า ผูเ้สนอราคารายเดียว
สั�งซื�อ  =30,847.- บาท  =30,847.- บาท

9 คา่วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(นํ� ามนัรถยนต์ 8,838.- 8 ต.ค. 55 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม ผูเ้สนอราคารายเดียว
ส่วนกลาง) สั�งซื�อ  =8,838.- บาท  =8,838.- บาท

10 คา่วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(นํ� ามนัสูบนํ� า 442.- 12 ต.ค. 55 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม ผูเ้สนอราคารายเดียว
บา้นท่ากระทุ่ม หมู่ 9 สั�งซื�อ  =442.- บาท  =442.- บาท

11 คา่วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(นํ� ามนัสูบนํ� า 2,064.- 12 ต.ค. 55 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม ผูเ้สนอราคารายเดียว
บา้นไพล หมู่ 8 สั�งซื�อ  =2,064.- บาท  =2,064.- บาท

12 คา่วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(นํ� ามนัสูบนํ� า 2,949.- 15 ต.ค. 55 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม ผูเ้สนอราคารายเดียว
บา้นสระจนัทร์ หมู่ 3) สั�งซื�อ  =2,949.- บาท  =2,949.- บาท

13 คา่วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(นํ� ามนัสูบนํ� า 4,423.50- 16 ต.ค. 55 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม ผูเ้สนอราคารายเดียว
บา้นโกรกขาม  หมู่ 13 สั�งซื�อ  =4,423.50- บาท  =4,423.50- บาท

14 คา่วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (นํ� ามนัผสม- 807.80- 26 ต.ค. 55 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม ผูเ้สนอราคารายเดียว
ยายงุ) สั�งซื�อ  =807.80- บาท  =807.80- บาท
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15 คา่วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(นํ� ามนัสูบนํ� า 6,782.50- 18 ต.ค. 55 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม ผูเ้สนอราคารายเดียว
บา้นไพล หมู่ 8 สั�งซื�อ  =6,782.50- บาท  =6,782.50- บาท

16 คา่จา้งเหมาทาํพวงมาลาวนัปิยะมหาราช 2,000.- 18 ต.ค. 55 1.ร้านตุก๊ดอกไม้ 1.ร้านตุก๊ดอกไม้ ผูเ้สนอราคารายเดียว
สั�งจา้ง  =2,000.- บาท  =2,000.- บาท

17 คา่วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(นํ� ามนัสูบนํ� า 3,538.80.- 19 ต.ค. 55 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม 1.หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตรเลี�ยม ผูเ้สนอราคารายเดียว
บา้นใหม่หนองบวั หมู่ 10 สั�งซื�อ  =3,538.80- บาท  =3,538.80- บาท

18 คา่จา้งเหมาทาํสติDกเกอร์ภาษีอนัตรายตอ่- 750.- 22 ต.ค. 55 1.ร้านบา้นเรา 1.ร้านบา้นเรา ผูเ้สนอราคารายเดียว
สุขภาพ สั�งจา้ง  =750.- บาท  =750.- บาท

19 คา่จา้งเหมาซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์ 1,500.- 26 ต.ค. 55 1.ร้านเจ.เอ. คอมพิวเตอร์ 1.ร้านเจ.เอ. คอมพิวเตอร์ ผูเ้สนอราคารายเดียว
ตกลงจา้ง  =1,500.- บาท  =1,500.- บาท

20 วสัดุคอมพิวเตอร์(ส่วนการคลงั) 13,280.- 26 ต.ค. 55 1.ร้านเจ.เอ. คอมพิวเตอร์ 1.ร้านเจ.เอ. คอมพิวเตอร์ ผูเ้สนอราคารายเดียว
สั�งซื�อ  =13,280.- บาท  =13,280.- บาท

21 วสัดุคอมพิวเตอร์(ส่วนโยธา) 1,900.- 26 ต.ค. 55 1.ร้านเจ.เอ. คอมพิวเตอร์ 1.ร้านเจ.เอ. คอมพิวเตอร์ ผูเ้สนอราคารายเดียว
สั�งซื�อ  =13,280.- บาท  =13,280.- บาท
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22 จา้งซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) 1,500.- 26 ต.ค. 55 1.ร้านเจ.เอ. คอมพิวเตอร์ 1.ร้านเจ.เอ. คอมพิวเตอร์ ผูเ้สนอราคารายเดียว
รหสั 416-52-0027 ตกลงจา้ง  =1,500.- บาท  =1,000.- บาท

23 จา้งเหมาทาํป้ายประชาสมัพนัธ์การลง 1,120.- 26 ต.ค. 55 1.ร้านโฟกสั อิงคเ์จ็ท 1.ร้านโฟกสั อิงคเ์จ็ท ผูเ้สนอราคารายเดียว
ลงทะเบียนผูสู้งอายุ ตกลงจา้ง  =1,120.- บาท  =1,120.- บาท


