
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 828.18              828.18                เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 04/2562
จัดซื้อ พรบ.รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ประกันภัย ประกันภัย ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
หมายเลขทะเบียน ผฉ-7294 ชลบุรี (เสนอราคา 828.18 บาท)

2 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ? สวัสดิ์พาณิช นายนพกรณ? สวัสดิ์พาณิช มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 07/2562
จ�างเหมาคนสวน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

3 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย? เนื่องจํานงค? นางสาวอิสรีย? เนื่องจํานงค? มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 08/2562
จ�างเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

4 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 06/2562
จ�างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒน?รัตนโยธิน        พิพัฒน?รัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

5 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อ�นกระโทก นางสุภาพร อ�นกระโทก มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 05/2562
จ�างเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

6 ค�าวัสดุไฟฟEาและวิทยุ 2,193.50            2,193.50 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ? หจก.หนองชากอักษรภัณฑ? มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2562
(เสนอราคา 2,193.50 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

7 โครงการชุมชนสะอาดร�วมใจ 7,200.00            7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง นางสาววารุณี  แซ�อึ๊ง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 24/2562
Big Cleaning - อาหารกลางวัน (เสนอราคา 7,200.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
พร�อมเครื่องดื่ม
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน 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

8 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห? บจก.ชวสิงห? มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง สัญญาจ�างทําของเลขที่ 03/2562
จ�างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

9 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง สัญญาจ�างทําของเลขที่ 04/2562
จ�างเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

10 ค�าวัสดุสํานักงาน-น้ําดื่ม อบต. 650.00              650.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ?  ทองตัน นายจีระพันธ?  ทองตัน มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 04/2562
(เสนอราคา 650.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 พฤศจิกายน  2561

11 โครงการจัดงานประเพณีลอย 3,080.00            3,080.00 เฉพาะเจาะจง ร�านอําไพศิลปW ร�านอําไพศิลปW มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 31/2562
กระทง - ปEายไวนิล (เสนอราคา 3,080.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

12 โครงการจัดงานประเพณีลอย 750.00              750.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ร�าน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562
กระทง - สายสะพาย (เสนอราคา 750.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

13 โครงการจัดงานประเพณีลอย 1,400.00            1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สุขประเสริฐ นายสมชาย สุขประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 32/2562
กระทง - เต็นท? (เสนอราคา 1,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

14 วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 48,700.00          48,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ�านบึงการยาง หจก.บ�านบึงการยาง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2562
เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ (เสนอราคา 48,700.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
หมายเลขทะเบียน 85-8390 ชลบุรี

15 วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 28,000.00          28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ�านบึงการยาง หจก.บ�านบึงการยาง มีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�อง ใบสั่งจ�างเลขที่ 14/2562
เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ (เสนอราคา 28,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
หมายเลขทะเบียน 83-8873 ชลบุรี
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