
แบบ สขร.1

                                                                    สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง ประจําเดือน พฤศจิกายน  2561  ประจําปีงบประมาณ  2562

                    องค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงเหนือ

ลาํดบัที� งาน/จดัซื�อจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาเหตุผลที�คดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที� 228,000.00         เฉพาะเจาะจง แสงเจริญไฟฟ้า แสงเจริญไฟฟ้า มีคุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด

1,3,4,5,6,7

2 จา้งซ่อมแซมท่อจ่ายนํ�าประปาหมู่บา้น บา้นเจาะ หมู่ที� 7 12,000.00          เฉพาะเจาะจง แสงเจริญไฟฟ้า แสงเจริญไฟฟ้า มีคุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด

3 จา้งเหมาซ่อมระบบประปาหมู่บา้น บา้นหวังาน หมู่ที� 3 16,000.00          เฉพาะเจาะจง แสงเจริญไฟฟ้า แสงเจริญไฟฟ้า มีคุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด

ประจาํปี 2558

4 ซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 16,260.46          เฉพาะเจาะจง บุญมาศปิโตรเลียม บุญมาศปิโตรเลียม

ผลการดําเนนิการจัดซื�อ-จา้ง

ประจปีงบประมาณ 2562
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