
แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 25/2562

จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒนรัตนโยธิน        พิพัฒนรัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ  2562

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

2 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 27/2562

จางเหมาคนสวน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 27 กุมภาพันธ  2562

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 26/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 27 กุมภาพันธ  2562

4 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห บจก.ชวสิงห มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 11/2562

จางเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 27 กุมภาพันธ  2562

5 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 12/2562

จางเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 27 กุมภาพันธ  2562

6 วัสดุคอมพิวเตอร 2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2562

(เสนอราคา 2,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2562

7 วัสดุคอมพิวเตอร 709.00              709.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2562

(เสนอราคา 709.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 19 มีนาคม 2562

 / ขอ 8 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

8 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 11,000.00          11,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  มันขุนทด นายสมศักดิ์  มันขุนทด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 28/2562

จางเหมาพนักงานขับรถยนต (เสนอราคา 11,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 28 กุมภาพันธ  2562

9 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 967.28              967.28 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2562

จัดซื้อ พรบ. รถยนต แค็บ ทะเบียน (เสนอราคา 967.28 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 14 มีนาคม 2562

 ผฉ-1744 ชลบุรี

10 อะไหลเครื่องปมน้ํา ของ อบต. 2,650.00            2,650.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสมานศรี ตรีรัตนวัฒนา นางสาวสมานศรี ตรีรัตนวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2562

(เสนอราคา 2,650.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่  19  มีนาคม 2562

11 คาวัสดุสํานักงาน 630.00              630.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซโงว นางสาวศิริพร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2562

หนังสือพิมพรายวัน อบต. (เสนอราคา 630.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 28 กุมาภาพันธ 2562

12 คาวัสดุสํานักงาน 4,030.00            4,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซโงว นางสาวศิริพร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2562

หนังสือพิมพรายวัน หมูบาน (เสนอราคา 4,030.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 28 กุมาภาพันธ 2562

13 จัดซื้อกระติกน้ําเก็บความเยน็ 2,300.00            2,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2562

(เสนอราคา 2,300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่  19  มีนาคม 2562

14 วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,438.00            2,438.00        เฉพาะเจาะจง รานสนธิยนต รานสนธิยนต มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 97/2562

แบตเตอี่ รถยนต กษ -6084 ชลบุรี (เสนอราคา 2,438.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 14 มีนาคม 2562

15 ปายไวนิลประชาสัมพันธ 1,600.00            1,600.00        เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 109/2562

(เสนอราคา 1,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่  19  มีนาคม 2562

/ ขอ 16 ...  
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

16 ปายไวนิลประชาสัมพันธ 2,700.00            2,700.00        เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 105/2562

(เสนอราคา 2,700.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่  8  มีนาคม 2562

17 ปายไวนิลประชาสัมพันธ 900.00              900.00           เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 101/2562

(เสนอราคา 900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่  8  มีนาคม 2562

18 ปายสติ้กเกอร พีวีซี 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 108/2562

(เสนอราคา 300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 19 มีนาคม 2562

19 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อนกระโทก นางสุภาพร อนกระโทก มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 29/2562

จางเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 28 กุมภาพันธ  2562

20 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิดา ฟกทิม นางสาวนันทิดา ฟกทิม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 30/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 28 กุมภาพันธ  2562

21 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 2,500.59            2,500.59 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 103/2562

จัดซื้อประกันภัยรถยนตประเภท 3 (เสนอราคา 2,500.59 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2562

รถยนตทะเบียน ผฉ-1744 ชลบุรี

22 คาวัสดุสํานักงาน - น้ําดื่ม อบต. 810.00              810.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ ทองตัน นายจีระพันธ ทองตัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2562

(เสนอราคา 810.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 6 มีนาคม  2562

23 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 535.00              535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2562

(เสนอราคา 535.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 6 มีนาคม  2562

/ ขอ 24 ...  
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

24 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 2,800.00            2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2562

จอภาพ LED จํานวน 1 เครื่อง (เสนอราคา 2,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 6 มีนาคม  2562

25 วัสดุสํานักงาน 760.00              760.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2562

(เสนอราคา 760.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 29 มีนาคม  2562

26 โครงการงานวิชาการนิทรรศการ 11,320.00          11,320.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2562

หนูนอย -วัสดุและอุปกรณ (เสนอราคา 11,320.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 8 มีนาคม  2562

27 โครงการงานวิชาการนิทรรศการ 790.00              790.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 103/2562

หนูนอย - ปายไวนิล (เสนอราคา 790.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 8 มีนาคม  2562

28 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 1,380.00            1,380.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2562

จัดซื้อถุงมือแพทยและหนากากอนามัย (เสนอราคา 1,380.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่  19 มีนาคม  2562

29 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 5,850.00            5,850.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 110/2562

ปายไวนิล (เสนอราคา 5,850.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 19 มีนาคม  2562

30 ปายไวนิลประชาสัมพันธ รับสมัคร 6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 102/2562

เด็ก ศพด. (เสนอราคา 6,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 8 มีนาคม  2562

31 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,543.16            6,543.16 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 112/2562

ซอมรถยนต งจ-4442 ชลบุรี (เสนอราคา 6,543.16 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 22 มีนาคม  2562

/ ขอ 32 ...  
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

36 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,500.00            4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย  คําสี นายสมหมาย  คําสี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 115/2562

ซอมรถบรรทุกขยะ 85-8390ชลบุรี (เสนอราคา 4,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 28 มีนาคม  2562

37 คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต อบต. 1,378.00            1,378.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โฮสติง โลตัส บจก.โฮสติง โลตัส มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 128/2562

คาบริการตอโดเมน (เสนอราคา 1,378.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่  19 เมษายน 2562

38 รายจายเก่ียวกับการรับรองและ 5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางพิมล อุดมแสวงทรัพย นางพิมล อุดมแสวงทรัพย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 121/2562

พิธีการ - คาอาหารกลางวนัสําหรับ (เสนอราคา 5,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่  3 เมษายน 2562

พิธีจัดทําน้ําอภิเษก จังหวัดชลุรี

39 คาวัสดุสํานักงาน 800.00              800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 125/2562

จางทําตรายาง (เสนอราคา 800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่  9 เมษายน 2562

40 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 3,600.00            3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 114/2562

อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม (เสนอราคา 3,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 27 มีนาคม  2562

41 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,530.00            1,530.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต  สุวรรณศรี นายลิขิต  สุวรรณศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 116/2562

ซอมรถบรรทุกขยะ 85-8390ชลบุรี (เสนอราคา 1,530.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 28 มีนาคม  2562

42 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,030.00          11,030.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ อุดมแสวงทรัพย นายมานะ อุดมแสวงทรัพย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 118/2562

ซอมรถบรรทุกขยะ 83-8873ชลบุรี (เสนอราคา 11,030.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 1 เมษายน 2562

43 วัสดุสํานักงาน 2,546.60            2,546.60 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2562

(เสนอราคา 2,546.60บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 9 เมษายน 2562

/ ขอ 44 ...  
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

44 วัสดุงานบานงานครัว 5,720.00            5,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2562

(เสนอราคา 5,720.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 17 เมษายน  2562

45 ครุภัณฑสํานักงาน 3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2562

เครื่องอานบัตรอเนกประสงค (เสนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวนัที่ 4 เมษายน  2562
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