
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 นางสุภาพร อนกระโทก นางสุภาพร อนกระโทก มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 46/2562

จางเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

2 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิดา ฟกทิม นางสาวนันทิดา ฟกทิม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 47/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห บจก.ชวสิงห มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 18/2562

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

4 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 17/2562

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

5 ปายอะคลิลิคติดสติ้กเกอร 4,500.00            4,500.00       เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 177/2562

(เสนอราคา 4,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

6 ซอมแซมเคร่ืองปมน้ํา 5,800.00            5,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสมานศรี นางสาวสมานศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 179/2562

ตรีรัตนวัฒนา ตรีรัตนวัฒนา ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2562

(เสนอราคา 5,800.-บาท)

7 วัสดุงานบานงานครัว 5,524.00            5,524.00       เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 164/2562

(เสนอราคา 5,524.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2562

8 จัดซื้อสติ้กเกอรสะทอนแสง 3,300.00            3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกฤษฎา ยะสะวุฒิ นายวรกฤษฎา ยะสะวุฒิ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2562

(เสนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4  มิถุนายน 2562

 / ขอ 9 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 6,300.00            6,300.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวยมนา  กลิ่นเอบเชย นางสาวยมนา  กลิ่นเอบเชย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 54/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 6,300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

10 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 49/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

11 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 50/2562

จางเหมาคนสวน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

12 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 48/2562

จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒนรัตนโยธิน        พิพัฒนรัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

13 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรานนท สุมะหิงพันธ นายวรานนท สุมะหิงพันธ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 52/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

14 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 11,000.00          11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  มันขุนทด นายสมศักดิ์  มันขุนทด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 51/2562

จางเหมาพนักงานขับรถยนต (เสนอราคา 11,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

15 จัดซื้ออุปกรณเครื่องตัดหญา 1,200.00            1,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสมานศรี นางสาวสมานศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 166/2562

ตรีรัตนวัฒนา ตรีรัตนวัฒนา ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  20 มิถุนายน  2562

(เสนอราคา 1,200.-บาท)

16 คาวัสดุคอมพิวเตอร 570.00              570.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2562

(เสนอราคา 570.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

17 ปายไวนิลรณรงควันยาเสพติดฯ 4,600.00            4,600.00       เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 180/2562

และปายพรอมโครงไมประชาสัมพันธ (เสนอราคา 4,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2562
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสาธิตการทําส่ิง 6,800.00            6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสรร อัครพิศาลวัฒนา นางนภัสสรร อัครพิศาลวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 179/2562

ประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช (เสนอราคา 6,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2562

19 คาวัสดุสํานักงาน 2,396.00            2,396.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 172/2562

(เสนอราคา 2,396.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

20 คาวัสดุสํานักงาน 600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2562

หนังสือพิมพรายวัน อบต. (เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

21 คาวัสดุสํานักงาน 3,900.00            3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิรพิร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 156/2562

หนังสือพิมพรายวัน หมูบาน (เสนอราคา 3,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 เมษายน  2562

22 โครงการวันไหวคร-ู ปายไวนิล 360.00              360.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 177.1/2562

(เสนอราคา 360.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

23 โครงการวันไหวครู - พานดอกไม 1,600.00            1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา ฤทธิ์เดช นางนิตยา ฤทธิ์เดช มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 178/2562

(เสนอราคา 1,600 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

24 วัสดุอาหารเสริม (นม) เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมบานบึง จํากัด สหกรณโคนมบานบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

 -ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 46,902.24          46,902.24 (เสนอราคา 46,902.24 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 146/2562

ลงวันที่  21 พฤษภาคม  2562

 -ประจําเดือนมิถุนายน 2562 104,227.20        104,227.20 (เสนอราคา 104,227.20 บาท) ใบสั่งซื้อเลขที่ 155.1/2562

151,129.44        151,129.44 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

25 ซอมเลื่อยยนต 900.00              900.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสมานศรี นางสาวสมานศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 181/2562

ตรีรัตนวัฒนา ตรีรัตนวัฒนา ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2562

(เสนอราคา 900.-บาท)

26 จัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดิน 7,500.00            7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูนิเวอรส โซลูช่ัน บจก.ยูนิเวอรส โซลูช่ัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 181/2562

ทางขอมูลสวนกลาง GPS (เสนอราคา 7,500 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

27 คาวัสดุสํานักงาน 1,860.00            1,860.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/2562

(เสนอราคา 1,860.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2562

28 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 860.00              860.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 193/2562

(เสนอราคา 860.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

29 คาวัสดุสํานักงาน 10,000.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พิมพครุภัณฑ บจก.พิมพครุภัณฑ มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 185/2562

จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร (เสนอราคา 10,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

30 คาวัสดุคอมพิวเตอร 9,560.00            9,560.00       เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 187/2562

(เสนอราคา 9,560.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

31 คาวัสดุกอสราง 5,216.25            5,216.25       เฉพาะเจาะจง นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 190/2562

(เสนอราคา 5,216.25 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

32 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 2,996.00            2,996.00       เฉพาะเจาะจง รานสนธิยนต รานสนธิยนต มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 194/2562

(เสนอราคา  2,996 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

33 คาวัสดุคอมพิวเตอร 5,136.00            5,136.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอรไพรส เนตเวอรคฯ บจก.เอ็นเตอรไพรส เนตเวอรคฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 186/2562

(เสนอราคา 5,136 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

/ ขอ 34 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

34 คาวัสดุคอมพิวเตอร 27,550.00          27,550.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 191/2562

(เสนอราคา 27,550 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

35 โครงการฝกอบรมใหความรูเบื้อง 450.00              450.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 185/2562

ตนในการดับเพลิงฯ - ปายไวนิล (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

36 โครงการฝกอบรมใหความรูเบื้อง 6,540.00            6,540.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 189/2562

ตนในการดับเพลิงฯ - (เสนอราคา 6,540 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

อาหารวางและเคร่ืองดื่ม

37 โครงการฝกอบรมใหความรูเบื้อง 8,500.00            8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง นางสาวซุยเฮียง  แซอ๊ึง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 188/2562

ตนในการดับเพลิงฯ - (เสนอราคา 8,500 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

อาหารกลางวันพรอมน้ําดื่ม

38 โครงการฝกอบรมใหความรูเบื้อง 500.00              500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฮั่วเงี๊ยบบริการ หจก.ฮั่วเงี๊ยบบริการ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 175/2562

ตนในการดับเพลิงฯ - (เสนอราคา 500 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

39 โครงการฝกอบรมใหความรูเบื้อง 8,300.00            8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุก ศิลปชัย นายทองสุก ศิลปชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 186/2562

ตนในการดับเพลิงฯ - (เสนอราคา 8,300 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

คาเชาถังแกสและถังดับเพลิง

40 คาวัสดุสํานักงาน 9,781.00            9,781.00       เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 198/2562

(เสนอราคา 9,781 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

41 คาวัสดุคอมพิวเตอร 37,010.00          37,010.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 188/2562

(เสนอราคา 37,010 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

/ ขอ 42 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

42 คาวัสดุงานบานงานครัว 15,177.00          15,177.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 196/2562

(เสนอราคา 15,177 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

43 คาวัสดุงานบานงานครัว 11,625.00          11,625.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 197/2562

(เสนอราคา 11,625 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
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