
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 42/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

2 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 43/2562

จางเหมาคนสวน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรานนท สุมะหิงพันธ นายวรานนท สุมะหิงพันธ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 45/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

4 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 41/2562

จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒนรัตนโยธิน        พิพัฒนรัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

5 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 11,000.00          11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  มันขุนทด นายสมศักดิ์  มันขุนทด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 44/2562

จางเหมาพนักงานขับรถยนต (เสนอราคา 11,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

6 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 16/2562

จางเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

7 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห บจก.ชวสิงห มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 15/2562

จางเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

8 วัสดุคอมพิวเตอร 2,568.00            2,568.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรค บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรค มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2562

เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

(เสนอราคา 2,568.-บาท)

 / ขอ 9 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 คาวัสดุสํานักงาน 4,618.00            4,618.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/2562

(เสนอราคา 4,618.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

10 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,370.00            1,370.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  เอ่ียมแสง นายสมบัติ  เอ่ียมแสง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 151/2562

รถบรรทุกขยะ 85-8390 ชลบุรี (เสนอราคา 1,370 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 240.00              240.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  เอ่ียมแสง นายสมบัติ  เอ่ียมแสง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 157/2562

รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชลบุรี (เสนอราคา 240 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

12 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,100.00            3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ  อุดมแสวงทรัพย นายมานะ  อุดมแสวงทรัพย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 145/2562

รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชลบุรี (เสนอราคา 3,100 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

13 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อนกระโทก นางสุภาพร อนกระโทก มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 39/2562

จางเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

14 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิดา ฟกทิม นางสาวนันทิดา ฟกทิม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 40/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

15 ปายไวนิล กิจกรรมปลูกตนไมใน 450.00              450.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 149/2562

วันตนไมแหงชาติ (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

16 โครงการสรางจิตสํานึกดานคุณ - 300.00              300.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 150/2562

ธรรม จริยธรรมฯ - ปายไวนิล (เสนอราคา 300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

17 คาวัสดุสํานักงาน 360.00              360.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 155/2562

(เสนอราคา 360.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

18 คาวัสดุสํานักงาน 2,070.00            2,070.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2562

(เสนอราคา 2,070.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

19 คาวัสดุกอสราง 7,133.69            7,133.69       เฉพาะเจาะจง นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2562

(เสนอราคา 7,133.69.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

20 จัดซื้อดินสําหรับปลูกตนไม 640.00              640.00 เฉพาะเจาะจง นางสวาย  ยางนอก นางสวาย  ยางนอก มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2562

(เสนอราคา 640 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

21 คาวัสดุกอสราง 4,995.00            4,995.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2562

(เสนอราคา 4,995.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

22 ปายอะคริลิคติดสติ้กเกอร พีวีซี 150.00              150.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 169/2562

(เสนอราคา 150.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4  มิถุนายน 2562

23 คาวัสดุกอสราง 4,163.37            4,163.37 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 145/2562

(เสนอราคา 4,163.37บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

24 ปายไวนิลในการประชาสัมพันธ 400.00              400.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 153/2562

(เสนอราคา 400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

25 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,290.00          29,290.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  ขจัดภัย นายมานพ  ขจัดภัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 154/2562

ซอมรถไถตัดหญา ตค-1629 ชลบุรี (เสนอราคา 29,290.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

26 จัดซื้อสติ้กเกอรสะทอนแสง 3,300.00            3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกฤษฎา ยะสะวุฒิ นายวรกฤษฎา ยะสะวุฒิ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 150/2562

ติดรถดับเพลิง ผย-2553 ชลบุรี (เสนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

27 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ  แจมศรี นายมานะ  แจมศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 158/2562

ซอมรถยนต กษ-6084 ชลบุรี (เสนอราคา 3,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

28 ปายไวนิล-โครงการปฐมนิเทศ 360.00              360.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 165/2562

ผูปกครอง (เสนอราคา 360.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

29 จัดทําอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 1,625.00            1,625.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 166/2562

โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง (เสนอราคา 1,625.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

30 วัสดุสํานักงาน - ทําตรายาง 240.00              240.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 172/2562

(เสนอราคา 240.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

31 วัสดุคอมพิวเตอร 2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 160/2562

(เสนอราคา 2,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

32 คาหนังสือพิมพลงนามถวายพระพร 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา บุญกอง นายศักดา บุญกอง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 162/2562

(เสนอราคา 4,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

33 คาวัสดุสํานักงาน 600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2562

หนังสือพิมพรายวัน อบต. (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

34 คาวัสดุสํานักงาน 4,030.00            4,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/2562

หนังสือพิมพรายวัน หมูบาน (เสนอราคา 4,030.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

35 จัดซื้อสัญญาณไฟไซเรน จํานวน 79,500.00          79,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานบึงอิควิปเมนท รานบานบึงอิควิปเมนท มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 157/2562

5 ชุด (เสนอราคา 79,500.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2562

/ ขอ 36 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

36 ปายอะคริลิคติดสติ้กเกอร พีวีซี 180.00              180.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 170/2562

(เสนอราคา 180.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2562

37 วัสดุกอสราง 1,275.44            1,275.44 เฉพาะเจาะจง นายชลัช ศิริพงศวัฒนา นายชลัช ศิริพงศวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 161/2562

(เสนอราคา 1,275.44-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2562

38 คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการ 500.00              500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 168/2562

เลี้ยงรับรองประชุมสภาฯ (เสนอราคา 500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2562

39 วัสดุสํานักงาน 3,650.00            3,650.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 154/2562

(เสนอราคา 3,650.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  2562

40 วัสดุสํานักงาน 7,320.00            7,320.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2562

(เสนอราคา 7,320.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2562

41 วัสดุงานบานงานครัว 1,980.00            1,980.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2562

(เสนอราคา 1,980.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2562

42 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,874.75            6,874.75 เฉพาะเจาะจง นายปฏหิารย นาคฤทธิ์ นายปฏิหารย นาคฤทธิ์ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 152/2562

คาซอมเครื่องพนยุง (เสนอราคา 6,874.75บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  2562

43 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เศษกุญชร นายวิทยา  เศษกุญชร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 174/2562

ซอมเครื่องปรับอากาศ (เสนอราคา 2,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2562

44 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เศษกุญชร นายวิทยา  เศษกุญชร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 175/2562

ซอมเครื่องปรับอากาศ (เสนอราคา 1,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2562

/ ขอ 45 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

45 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 950.00              950.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ  อุดมแสวงทรัพย นายมานะ  อุดมแสวงทรัพย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 164/2562

รถบรรทุกขยะ 83-8873 ชลบุรี (เสนอราคา 950.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  29 พฤษภาคม  2562
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