
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง สัญญาจ�างทําของเลขที่ 06/2562
จ�างเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

2 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห< บจก.ชวสิงห< มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง สัญญาจ�างทําของเลขที่ 05/2562
จ�างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

3 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 12/2562
จ�างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒน<รัตนโยธิน        พิพัฒน<รัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2562
องค2การบริหารส3วนตําบลหนองไผ3แก�ว

4 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย< เนื่องจํานงค< นางสาวอิสรีย< เนื่องจํานงค< มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 13/2562
จ�างเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

5 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ< สวัสดิ์พาณิช นายนพกรณ< สวัสดิ์พาณิช มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 11/2562
จ�างเหมาคนสวน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

6 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อ�นกระโทก นางสุภาพร อ�นกระโทก มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 09/2562
จ�างเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

7 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิดา ฟIกทิม นางสาวนันทิดา ฟIกทิม มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 10/2562
จ�างเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

8 ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง 63,600.00          63,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ�านบึงการยาง หจก.บ�านบึงการยาง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2562
เปลี่ยนยางรถดับเพลิง ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
หมายเลขทะเบียน ผย-2553 ชลบุรี (เสนอราคา 63,600 บาท)

 / ข�อ 9 ... / ข�อ 9 ...



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

9 วัสดุสํานักงาน 569.00              569.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2562
(เสนอราคา 569.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

10 วัสดุสํานักงาน -จ�างทําตรายาง 370.00              370.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 44/2562
(เสนอราคา 370.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการ 30,700.00          30,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรี ว. พานิช หจก.ชลบุรี ว. พานิช มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2562
ศึกษาด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  2561
DLTV - ชุดอุปกรณ<สําหรับห�องเรียน (เสนอราคา 30,700.-บาท)

12 โครงการฝQกอบรมและศึกษาดู 2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุธาสินี กอประสิทธิ์ นางสุธาสินี กอประสิทธิ์ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2562
งานคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ (เสนอราคา 2,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ค�าจัดซื้อของสมนาคุณ
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ค�าจัดซื้อของสมนาคุณ

13 โครงการฝQกอบรมและศึกษาดู 600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปR ร�านอําไพศิลปR มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 40/2562
งานคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ปSายไวนิล

14 วัสดุสํานักงาน-จ�างทําตรายาง 920.00              920.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 49/2562
(เสนอราคา 920.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 มกราคม 2562

15 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 3,378.00            3,378.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ< หจก.หนองชากอักษรภัณฑ< มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2562
จัดซื้อจาระบี (เสนอราคา 3,378.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 มกราคม 2562

16 โครงการฝQกอบรมและศึกษาดู 3,850.00            3,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุ�ยเฮียง  แซ�อึ๊ง นางสาวซุ�ยเฮียง  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 41/2562
งานคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ (เสนอราคา 3,850.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ค�าอาหารว�างพร�อมน้ําดื่ม

/ ข�อ 17 ...  



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

17 โครงการฝQกอบรมและศึกษาดู 4,125.00            4,125.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุ�ยเฮียง  แซ�อึ๊ง นางสาวซุ�ยเฮียง  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 42/2562
งานคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ (เสนอราคา 4,125.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ค�าอาหารกลางวัน

18 ค�าวัสดุสํานักงาน 540.00              540.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2562
หนังสือพิมพ<รายวัน อบต. (เสนอราคา 540.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  2561

19 ค�าวัสดุสํานักงาน 4,030.00            4,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว นางสาวศิริพร  แซ�โง�ว มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2562
หนังสือพิมพ<รายวัน หมู�บ�าน (เสนอราคา 4,030.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  2561

20 ค�าวัสดุสํานักงาน 600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย  เสี้ยนบุญมา นายศักดิ์ชัย  เสี้ยนบุญมา มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2562
น้ําดื่ม อบต. (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561
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21 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 32,100.00          32,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เต็นท<พีพี ผ�าใบ บจก.เต็นท<พีพี ผ�าใบ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 53/2562
จ�างเตWนท< (เสนอราคา 32,100.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

22 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 7,800.00            7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพัฒน<พงษ< ช�วยชูทรัพย< นายนิพัฒน<พงษ< ช�วยชูทรัพย< มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2562
ตุWกตาพร�อมอุปกรณ<ระบายสี (เสนอราคา 7,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

23 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 12,500.00          12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธาดา แก�นแสง นายธาดา แก�นแสง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 54/2562
เวทีและเครื่องเสียง (เสนอราคา 12,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

24 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 10,000.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเนศ  ปรุงกลาง นายสุเนศ  ปรุงกลาง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 55/2562
ค�าเครื่องเล�นสําหรับเด็ก (เสนอราคา 10,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

25 ค�าวัสดุสํานักงาน 440.00              440.00 เฉพาะเจาะจง ร�านน้ําดื่มทองตัน ร�านน้ําดื่มทองตัน มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2562
น้ําดื่ม อบต. (เสนอราคา 440.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

26 วัสดุงานบ�านงานครัว 13,618.00          13,618.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ< หจก.หนองชากอักษรภัณฑ< มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2562
(เสนอราคา 13,618.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

27 วัสดุคอมพิวเตอร< 33,600.00          33,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ< หจก.หนองชากอักษรภัณฑ< มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2562
(เสนอราคา 33,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

28 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 18,350.00          18,350.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปR ร�านอําไพศิลปR มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 52/2562
ปSายไวนิล (เสนอราคา 18,350.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

29 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ< 6,750.00            6,750.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปR ร�านอําไพศิลปR มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 51/2562
ปSายไวนิล (เสนอราคา 6,750.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

30 โครงการตรวจบริการประชาชน 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สุขประเสริฐ นายสมชาย สุขประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 45/2562
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30 โครงการตรวจบริการประชาชน 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สุขประเสริฐ นายสมชาย สุขประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 45/2562
เทศกาลปYใหม� - เตWนท<พร�อมไฟ (เสนอราคา 2,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

31 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต  สุวรรณศรี นายลิขิต  สุวรรณศรี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 57/2562
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8390 ชลบุรี (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

32 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 850.00              850.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  เอี่ยมแสง นายสมบัติ  เอี่ยมแสง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 60/2562
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8390 ชลบุรี (เสนอราคา 850.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

33 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ< 3,450.00            3,450.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปR ร�านอําไพศิลปR มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 59/2562
ปSายไวนิล (เสนอราคา 3,450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

34 ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ< 790.00              790.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปR ร�านอําไพศิลปR มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 52/2562
ปSายไวนิล (เสนอราคา 790.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

35 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 1,400.00            1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สุขประเสริฐ นายสมชาย สุขประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 56/2562
จ�างติดตั้งเตWนท< (เสนอราคา 1,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

 / ข�อ 36 ...



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ�าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

36 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 3,641.00            3,641.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2562
ค�าวัสดุอื่นๆ (เสนอราคา 3,641.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
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