
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เคร่ืองตัดหญ้าฯ) 28,233.65 28,233.65 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิวัตพานิช 28,233.65 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562 ลว.3ต.ค.61

2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 9,690.00 9,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมวิทยาจ่ากัด 9,690.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562 ลว.10ต.ค.61

3 ว้ือวัสดุส่านักงาน (ผ้าม่าน) กองการศึกษาฯ 3,558.00 3,558.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์ ผ้าม่าน 3,558.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562 ลว.10 ต.ค.61

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองช่าง) 19,311.00 19,311.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 19,311.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562 ลว.19 ต.ค.61

5 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 6,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562 ลว.24 ต.ค.61

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป.) 14,515.00 14,515.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 14,515.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562 ลว.26 ต.ค.61

7 จ้างเหมาเคล่ือนย้ายเคร่ืองปรับอากาศ (ศษฯ) 4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา  จักษุรักษ์ 4,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2562 ลว.5 ต.ค.61

8 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (กองคลัง) 300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 2/2562 ลว.9ต.ค.62

9 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ 743,295.14    743,295.14 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 743,295.14 ราคาต่่าสุด สัญญาซ้ือขายเลขที ่1/2562 ลว.1 ต.ค.61

10 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด.5ศพด. 89,431.94      89,431.94 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 89,431.94 ราคาต่่าสุด สัญญาซ้ือขายเลขที ่2/2562 ลว.1 ต.ค.61

11

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ .............. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 25,200.00      25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมวิทยาจ่ากัด 25,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562 ลว.1พ.ย.61

2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ม่านปรับแสง) 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์ผ้าม่าน 6,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562 ลว.8 พ.ย.61

3 ซ้ือน้่าสูบน้่า ม.2,ม.6 82,494.00 82,494.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติริสถาพร 82,494.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562 ลว.8 พ.ย.61

4 ประกันรถ ผจ 9940 น88-6676 นม. 11,771.02 11,771.02 เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะประกันภัย 11,771.02 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ่ือเลขท่ี 25/2562 ลว.13 พ.ย.61

5 ประกันรถ ขง 8319 นม. 8,345.21 8,345.21 เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะประกันภัย 8,345.21 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ่ือเลขท่ี 26/2562 ลว.13 พ.ย.62

6 ซ้ือวัสดุอื่นๆตามโครงการศึกษาดูงานฯ 870 870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 870.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2562 ลว.20 พ.ย.61

7 ซ้ือน้่ามันสูบน้่าม.10,ม.15 11,960 11,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 11,960.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2562 ลว.20 พ.ย.61

8 ซ้ือน้่ามันสูบน้่า ม.11 12,580 12,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 12,580.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2562 ลว.23 พ.ย.61

9 ซ้ือน้่ามันสูบน้่า ม.11 11,240.00 11,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 11,240.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2562 ลว.26 พ.ย.62

10 ซ้ือน้่ามันสูบน้่า ม.10 16,740.00 16,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 16,740.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2562 ลว.30 พ.ย.63

11 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการภัยแล้ง 480 480.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัตตดา  การบรรจง 480.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2562 ลว.20พ.ย.61

12 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการทัศนศึกษาดูงาน 840 840.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัตตดา  การบรรจง 840.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23/2562 ลว.20พ.ย.61

13 จ้างเหมาล่าเลียงท่อ PVC 31,000.00      31,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา ประยูรหงษ์ 31,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 24/2562 ลว.20พ.ย.61

14 จ้างเหมาวางท่อระบายน้่าพร้อมขุดลอก ม.6 8,214.54       8,214.54 เฉพาะเจาะจง นายสาธิตจัดสูงเนิน 8,214.54 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 25/2562 ลว.22พ.ย.61

15 จ้างเหมาบริการงานก่อสร้างวางท่อ คสล. ม.4 4,183.18       4,183.18 เฉพาะเจาะจง นายสาธิตจัดสูงเนิน 4,183.18 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/2562 ลว.22พ.ย.61

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ .............. เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือชุดพร้อมเคร่ืองประดับ งานผ้าไหม 7,500 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนด์ที 7,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2562 ลว.7ธ.ค.61

2 จ้างจัดท่าปฏิทินปีใหม่ ปี2562 79,200 79,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สกุลไทย 79,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2562 ลว.6 ธ.ค.61

3 จ้างเหมาแต่งหน้าท่าผมงานผ้าไหม 7,500 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีปัญญา 7,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 44/2562 ลว.7 ธ.ค.61

4 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล งานผ้าไหม 360 360.00 เฉพาะเจาะจงนางสาวชนัตดา  การบรรจง 360.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2562 ลว.7 ธ.ค.61

5 จ้างเหมาท่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม (งานผ้าไหม) 2,500 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึ่งนุช  พจน์ฉิมพลี 2,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2562 ลว.11 ธ.ค.61

6 จ้างซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์  (กองคลัง) 300 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2562 ลว.14 ธ.ค.61

7 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 3,000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2562 ลว.17 ธ.ค.61

8 โครงการ คสล.ม.2 500,000 500,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญฤทธ์ิและผองเพือ่น 500,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจา้งเลขที่1/2562ลว.25 ธ.ค.61

9 โครงการขุดลอกสระประปา ม.20 123,000 123,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญฤทธ์ิและผองเพือ่น 123,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจา้งเลขที่2/2562ลว.27ธ.ค.61

10 โครงการขุดลอกคลองหนามกาย ม.5 482,000 482,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญฤทธ์ิและผองเพือ่น 482,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจา้งเลขที่3/2562ลว.27ธ.ค.61

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  (สป.) 6,210 6,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 6,210.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่54/2562ลว.2ม.ค.62

2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป.) 6,060 6,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 6,060.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่55/2562ลว.2ม.ค.62

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 628 628.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 628.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่58/2562ลว.18ม.ค.62

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 27,060 27,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 27,060.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่59/2562ลว.18ม.ค.62

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (สป) 1,150 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์กอ่สร้าง 1,150.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่60/2562ลว.18ม.ค.62

6 จ้างซ่อมแซรถบรรทุกน้่า 1,500 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี แช่มพรมราช 1,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่61/2562ลว.18ม.ค.62

7 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,500 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญบริการ 2,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่66/2562ลว.25ม.ค.62

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,330 2,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 2,330.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่67/2562ลว.25ม.ค.62

9 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ศึกษาฯ) 11,810.00      11,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 11,810.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่70/2562ลว.31ม.ค.62

10 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 3,290.00       3,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 3,290.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 55/2562 ลว.4ม.ค.62

11 จ้างท่าป้ายวันเด็ก 1,305.00       1,305.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัตดา การบรรจง 1,305.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 61/2562 ลว.8ม.ค.62

12 จ้างเหมาท่าป้ายภาษี 22 หมู่บ้าน 8,280.00       8,280.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัตดา การบรรจง 8,280.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 62/2562 ลว.8ม.ค.62

13 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงวันเด็ก 3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองคูณ พิมเคน 3,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี68//2562 ลว.18ม.ค.62

14 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้่า 14,750.00      14,750.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี แช่มพรมราช 14,750.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี69/2562 ลว.18ม.ค.62

15 จ้างท่าป้ายไวนิล 18,940.00      18,940.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัตดา การบรรจง 18,940.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี70/2562 ลว.28ม.ค.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สธ) 7,216 7,216.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 7,216.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่72/2562ลว.1ก.พ.62

2 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,099 6,099.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 6,099.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่75/2562ลว.4ก.พ.62

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ) 18,200 18,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 18,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่76/2562ลว.4ก.พ.62

4 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สธ) 8,500 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 8,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่78/2562ลว.18ก.พ.62

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 2,300 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 2,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่80/2562ลว.20ก.พ.62

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน(กองช่าง) 2,500 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 2,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่81/2562ลว.20ก.พ.62

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 3,946 3,946.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 3,946.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่82/2562ลว.22ก.พ.62

8 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 79,200 79,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 79,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่83/2562ลว.22ก.พ.62

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอณ์ (สป.) 5,070 5,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 5,070.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่84/2562ลว.22ก.พ.62

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 120,000 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเข็มทอง รัตนจันทร์ 120,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 4/2562ลว.4ก.พ.62

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.21 120,000 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเข็มทอง รัตนจันทร์ 120,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 5/2562ลว.4ก.พ.62

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14 500,000 500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชิด พร้ิงเพริด 500,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 6/2562ลว.8ก.พ.62

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 166,000 166,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส่าราญ สร้างรัมย์ 166,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2562ลว.11ก.พ.62

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 119,000 119,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส่าราญ สร้างรัมย์ 119,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 8/2562ลว.11ก.พ.62

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 36,000 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส่าราญ สร้างรัมย์ 36,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 9/2562ลว.13ก.พ.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 5 เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.21 112,000        112,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส่าราญ สร้างรัมย์ 112,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2562ลว.13 ก.พ.62

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15 500,000        500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชิด  พร้ิงเพริด 500,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 11/2562ลว.14 ก.พ.62

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8 495,000        495,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญฤทธ์ิและพองเพือ่น 495,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 12/2562ลว.14 ก.พ.62

19 โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ ม.22 498,000        498,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญฤทธ์ิและพองเพือ่น 498,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 13/2562ลว.14 ก.พ.62

20 โครงการขุดลอกคลองสระประปา ม.11 500,000        500,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญฤทธ์ิและพองเพือ่น 500,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 14/2562ลว.20 ก.พ.62

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.18 500,000        500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส่าราญ สร้างรัมย์ 500,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 15/2562ลว.20 ก.พ.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 5 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 9,625           9,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 9,625.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่85/2562ลว.4 มี.ค.62

2 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ 15,000          15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคชั่น 15,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่86/2562ลว.4 มี.ค.62

3 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 24,000          24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคชั่น 24,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่87/2562ลว.4 มี.ค.62

4 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 270              270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 270.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่88/2562ลว.4 มี.ค.62

5 ซ้ือน้่าด่ืม เดือนกุมภาพันธ์ 840              840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทิพย์สมบัติ 840.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่89/2562ลว.4 มี.ค.62

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 3,354           3,354.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 3,354.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่90/2562ลว.5 มี.ค.62

7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน  (สป.) 4,626           4,626.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,626.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่93/2562ลว.6 มี.ค.62

8 ซ้ือน้่ามันสูบน้่า ม.19 11,040          11,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติรสถาพร 11,040.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่94/2562ลว.8 มี.ค.62

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 5,700           5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์ฯ 5,700.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่95/2562ลว.12 มี.ค.62

10 ซ้ือน้่ามันสูบน้่า  ม.2 22,080          22,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติรสถาพร 22,080.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่98/2562ลว.14 มี.ค.62

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (การศึกษาฯ) 775              775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์ฯ 775.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่99/2562ลว.18 มี.ค.62

12 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (การศึกษาฯ) 810              810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 810.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่102/2562ลว.22มี.ค.62

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 4,941           4,941.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์ฯ 4,941.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่103/2562ลว.22มี.ค.62

14 ว้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 8,930           8,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 8,930.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่106/2562ลว.22มี.ค.62

15 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่95/2562ลว.22มี.ค.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 1 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

16 ซ่อมบ่ารุงรักษารถยนต์ ขง 7984 นม. 2,721.55       2,721.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โตโยต้าเขาใหญ่  2,721.55 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่96/2562ลว.6มี.ค.62

17 จ้างซ่อมซ่อมคอมพิวเตอร์ (สธ) 300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่99/2562ลว.11มี.ค.62

18 จ้างเหมาขุดร่องน้่า ตามโครงการภัยแล้งฯ 200,000.00    200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเข็มทอง รัตนจันทร์ 200,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี100/2562ลว.12มี.ค.62

19 จ้างเขียนแบบโครงการฯ 130,000.00    130,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จแีอลเอ็มอินเตอร์เทรค 130,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี104/2562ลว.28มี.ค.62

20 จ้างจัดเตรียมประดับสถานที่ (งานปัจฉิมเด็กเล็ก) 10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อัดตะขบ 10,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี105/2562ลว.28มี.ค.62

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 498,000.00    498,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส่าราญ สร้างรมย์ 498,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี16/2562 ลว.7มี.ค62

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8 494,000.00    494,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชิด  พร้ิงเพริด 494,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี17/2562 ลว..12 มี.ค.62

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.3 498,000.00    498,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชิด  พร้ิงเพริด 498,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี18/2562 ลว.20 มี.ค.62

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 330,000.00    330,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชิด  พร้ิงเพริด 330,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี19/2562 ลว.20 มี.ค.62

25 โครงการขุดร่องน้่า ม.2 200,000.00    200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเข็มทอง รัตนจันทร์ 200,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี20/2562 ลว.22 มี.ค.62

26 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.13 120,000.00    120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเข็มทอง รัตนจันทร์ 120,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี21/2562 ลว.25 มี.ค.62

27 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.11 120,000.00    120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเข็มทอง รัตนจันทร์ 120,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี22/2562 ลว.25 มี.ค.62

28

29

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป.) 8,155.00       8,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 8,155.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่110/2562ลว.4เม.ย.62

2 วัสดุอื่นๆ 7 วันอันตราย (เส้ือสะท้อนแสง) 6,600.00       6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 6,600.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่113/2562ลว.5เม.ย.62

3 วัสดุอื่นๆ 7 วันอันตราย (ป้ายป้องกันภัย) 390.00          390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์ฯ 390.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่114/2562ลว.5เม.ย.62

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,430.00       4,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,430.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี120/2562ลว.19เม.ย.62

5 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 59,500.00      59,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 59,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี121/2562ลว.19เม.ย.62

6 ซ้ือน้่าด่ืม ปจด.พฤษภาคม2562 825.00          825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทิพย์สมบัติ 825.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี122/2562ลว.19เม.ย.62

7 ซ้ืออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา 10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนดฺที 10,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี123/2562ลว.22เม.ย.62

8 ซ้ือถ้วยหรือโล่รางวัล 25,500.00      25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนดฺที 25,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี124/2562ลว.22เม.ย.62

9 ชื้อวัสดุที่จ่าเป็นตามโครงการกีฬาฯ 4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ฉาบกิง่ 4,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี125/2562ลว.22เม.ย.62

10 ซ้ือชุดกีฬา 74,400.00      74,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนดฺที 74,400.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี126/2562ลว.22เม.ย.62

11 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (TV) 74,800.00      74,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเจริญการค้า 74,800.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี127/2562ลว.23เม.ย.62

12 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 12,500.00      12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเจริญการค้า 12,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี128/2562ลว.23เม.ย.62

13 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 21,300.00      21,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเจริญการค้า 21,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี129/2562ลว.23เม.ย.62

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) 1,755.00       1,755.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 1,755.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี130/2562ลว.25เม.ย.62

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 34,480.00      34,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 34,480.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี131/2562ลว.25เม.ย.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษาฯ) 7,840.00       7,840.00  เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 7,840.00              ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี132/2562ลว.30เม.ย.62

17 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,000.00      ####### เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 27,000.00            ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี133/2562ลว.30เม.ย.62

18 ซ่อมคอมพิวเตอร์(ศึกษาฯ) 800.00          800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 800.00                ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี108/2562ลว.4เม.ย.62

19 ซ่อมคอมพิวเตอร์  (สป.) 300.00          300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 300.00                ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี109/2562ลว.4เม.ย.62

20 จ้างเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง 15,000.00      ####### เฉพาะเจาะจง นายนุกูล  ผลประเสริฐพร 15,000.00            ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี115/2562ลว.9เม.ย.62

21 จ้างจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 4,000.00       4,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัตดา การบรรจง 4,000.00              ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี116/2562ลว.9เม.ย.62

22 จา้งเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และจดัสถานที่ สงกราต์ 20,000.00      ####### เฉพาะเจาะจง น.ส.ชูชีพ รมยาคม 20,000.00            ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี117/2562ลว.9เม.ย.62

23 จัดท่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสงกรานต์ 50,000.00      ####### เฉพาะเจาะจง นางหน่ึงนุช พจน์ฉิมพลี 50,000.00            ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี118/2562ลว.9เม.ย.62

24 จ้างจัดเตรียมภัตตาหารเพล 3,500.00       3,500.00  เฉพาะเจาะจง นางหน่ึงนุช พจน์ฉิมพลี 3,500.00              ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี119/2562ลว.9เม.ย.62

25 จ้างเคร่ืองปั่นไฟสงกรานต์ 5,000.00       5,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสมส่วน สินทูลพรมราช 5,000.00              ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี120/2562ลว.9เม.ย.62

26 จ้างการแสดงงานสงกราต์รดน้่าด่าหัวคนแก่ 26,000.00      ####### เฉพาะเจาะจงนายนุกูล  ผลประเสริฐพร 26,000.00            ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี122/2562ลว.9เม.ย.62

27 จ้างเหมารักษาความสะอาดปรับพื้นที่ฯ 9,000.00       9,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสมส่วน สินทูลพรมราช 9,000.00              ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี123/2562ลว.9เม.ย.62

28 จ้างเหมาติดต้ังสายโทรศัพท์ส่านักงาน 4,100.00       4,100.00  เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 4,100.00              ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี124/2562ลว.17เม.ย.62

29 จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ 10,000.00      ####### เฉพาะเจาะจง นายสมส่วน สินทูลพรมราช 10,000.00            ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี130/2562ลว.22เม.ย.62

30 จ้างเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ งานกีฬาฯ 11,400.00      ####### เฉพาะเจาะจง น.ส.ชูชีพ รมยาคม 11,400.00            ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี131/2562ลว.22เม.ย.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1)
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

32 ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมนักกีฬา 37,200.00      37,200.00 เฉพาะเจาะจง นางหน่ึงนุช พจน์ฉิมพลี 37,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี133/2562 ลว.22เม.ย.62

33 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการกีฬาฯ 3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัตดา การบรรจง 3,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี134/2562 ลว.22เม.ย.62

34 จ้างซ่อมแอร์เปล่ียนแม็กเนติก 500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา จักษุรักษ์ 500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี136/2562 ลว.25เม.ย.62

35 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ (ศพด.) 4,200.00       4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา จักษุรักษ์ 4,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี137/2562 ลว.25เม.ย.62

36 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล (สป.) 3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี138/2562 ลว.30เม.ย.62

37 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.10 120,000.00    120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเข็มทอง  รัตนจันทร์ 120,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 23/2562 ลว.17เม.ย.62

38 โครงการขุดลอกคลองประปา ม.20 498,000.00    498,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเข็มทอง  รัตนจันทร์ 498,000.00 ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 24/2562 ลว.22เม.ย.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (การศึกษาฯ) 4,379.00       4,379.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์ฯ 4,379.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 137/2562 ลว.8 พ.ค.62

2 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 6,980.00       6,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 6,980.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 138/2562 ลว.14 พ.ค.62

3 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 116,743.00    116,743.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ 116,743.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 139/2562 ลว.15 พ.ค.62

4 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 85,200.00      85,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 85,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 140/2562 ลว.21 พ.ค.62

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 13,140.00      13,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 13,140.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 141/2562 ลว.22 พ.ค.62

6 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 130,143.00    130,143.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ 130,143.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 145/2562 ลว.27 พ.ค.62

7 ซ้ือน้่ามันสูบน้่า ม.4 11,200.00      11,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 11,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 146/2562 ลว.28 พ.ค.62

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (การศึกษาฯ) 16,700.00      16,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 16,700.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 147/2562 ลว.28 พ.ค.62

9 ซ้ืออครุภัณฑ์ส่านักงาน(โต๊ะหมู่บูชา) 8,500.00       8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสฏฐ์เฟอร์นิเจอร์ 8,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 150/2562 ลว.30 พ.ค.62

10

11

12

13

14

15

วันที่ 4 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2562 (1)

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 310.00          310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 310.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 154/2562 ลว.4 มิ.ย.62

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (สป.) 4,220.00       4,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ฯ 4,220.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 155/2562 ลว.6 มิ.ย..62

3 จัดซ้ือวัสดุอื่นๆโครงการปรับสภาพแวดล้อม ฯ 40,000.00      40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ฯ 40,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 156/2562 ลว.มิ.ย.62

4 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (สูบน่้า ม.13) 31,440.00      31,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 31,440.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 158/2562 ลว.7 มิ.ย.62

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งพาณิชย์ 3,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 159/2562 ลว.10 มิ.ย.62

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (สป.) 839.00          839.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ฯ 839.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 160/2562 ลว.10 มิ.ย.62

7 ซ้ือน้่าด่ืม (สป.) 390.00          390.00 เฉพาะเจาะจง น้่าด่ืมสมบัติ 390.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 161/2562 ลว 10 มิ.ย.62

8 ซ้ือวัสดุส่านักงาน ตรายาง(ศึกษาฯ) 2,304.00       2,304.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 2,304.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 162/2562 ลว 11 มิ.ย.62

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 970.00          970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 970.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 163/2562 ลว 11 มิ.ย.62

10 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000.00    118,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจีเอ็มเซอร์วิส 118,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 164/2562 ลว 18 มิ.ย.62

11 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป.) 48,710.00      48,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 48,710.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 165/2562  ลว 24 มิ.ย.62

12 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (สธฯ) 7,700.00       7,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 7,700.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 168/2562 ลว 21 มิ.ย.62

13 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สาธาฯ) 4,305.00       4,305.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,305.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 169/2562  ลว 24 มิ.ย.62

14 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(สธ) 2,185.00       2,185.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยา 2,185.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 170/2562  ลว 24 มิ.ย.63

15 จ้าซ่อมบ่ารุงรถยนต์ ขง 7984 นม 4,185.84       4,185.84 เฉพาะเจาะจง โตโยต้าเขาใหญ่ สาขาปักธงชัย 4,185.84 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 154/2562 ลว 10 มิ.ย.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (1)



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

16 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 600.00          600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 600.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 156/2562 ลว 17 มิ.ย.62

17 จ้างซ่อมเปล่ียนประตูกระจกศูนย์เด็ก ป่าไม้อุทิศ2 9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พันธ์ กลจะนุช 9,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 157/2562 ลว 20 มิ.ย.62

18 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานด้านโยธา 29,840.00      29,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจีเอ็มเซอร์วิส 29,840.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 160/2562 ลว 18 มิ.ย.62

19 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล (สธฯ) 8,996.00       8,996.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป2์ 8,996.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 161/2562 ลว 21 มิ.ย.62

20 ซ่อมบ่ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางรถน้่า 48,000.00      48,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งการยาง 48,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 162/2562 ลว 21 มิ.ย.62

21 โครงการขุดลอกคลองน้่าขาว ม.6 176,000.00    176,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายเงิน  อัดตะคุ 176,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2562 ลว 6 มิ.ย.62

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.22 498,000.00    498,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายเงิน  อัดตะคุ 498,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2562 ลว 14 มิ.ย.62

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2 208,000.00    208,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุข ชื่นสระน้อย 208,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2562 ลว 14 มิ.ย.62

24 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.22 120,000.00    120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายเงิน  อัดตะคุ 120,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2562 ลว 17 มิ.ย.62

25 โครงการขุดลอกคลองตาบุญ ม.13 495,000.00    495,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุข ชื่นสระน้อย 495,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2562 ลว 28 มิ.ย.62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 385.00          385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 385.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 171/2562 ลว 1 ก.ค.62

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 7,070.00       7,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 7,070.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 172/2562 ลว 1 ก.ค.62

3 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 79,200.00      79,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 79,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 173/2562 ลว 8 ก.ค.62

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป.) 4,500.00       4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกีตรติฟ้าครุภัณฑ์ 4,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 174/2562 ลว 8 ก.ค.62

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาธาฯ) 7,760.00       7,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 7,760.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 176/2562 ลว 15 ก.ค.62

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป.) 7,457.00       7,457.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 7,457.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 177/2562 ลว 15 ก.ค.62

7 ซ้ือพันธ์ุปลา ตามโครงการฯ (สป.) 45,000.00      45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิกุล  ภูมิรินทร์ 45,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 180/2562 ลว 18 ก.ค.62

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 11,229.00      11,229.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 11,229.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 183/2562 ลว 30 ก.ค.62

9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 166/2562 ลว 9 ก.ค.62

10 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล (สป.) 3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 167/2562 ลว 15 ก.ค.62

11 ตรวจเช็คสภาพรถ ขง 8319 นม 13,881.11      13,881.11 เฉพาะเจาะจง โตโยต้าเขาใหญ่ สาขาปักธงชัย 13,881.11 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 169/2562 ลว 18 ก.ค.62

12 ตรวจเช็คสภาพรถ 88-6676 นม 4,190.00       4,190.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เช่มพรมราช 4,190.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 170/2562 ลว 18 ก.ค.62

13 ซ่อมแอร์ (กองคลัง) 15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด็อกเตอร์แอร์ 15,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 171/2562 ลว 18 ก.ค.62

14 ซ่อมบ่ารุงรักษารถยนต์ ผจ 9940 นม 5,320.00       5,320.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เช่มพรมราช 5,320.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 172/2562 ลว 26 ก.ค.62

15 บ่ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 178/2562 ลว 29 ก.ค.62

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1)

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสคอนกรีต 7,660,000.00 7,660,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นุชนาถ 7,660,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2562 ลว 5 ก.ค.62

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 200,000.00    200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุข  ช่ืนสระน้อย 200,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2562 ลว 15 ก.ค.62

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 200,000.00    200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุข  ชื่นสระน้อย 200,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2562 ลว 15 ก.ค.62

19 โครงการขดุลอกขยายอ่างซับพลู ม.8 498,000.00    498,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายเงิน  อัดตะคุ 498,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2562  ลว 22 ก.ค.62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 1,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 184/2562 ลว 1 ส.ค.62

2 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) 2,900.00       2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินไพศาลฮาร์ดแวร์ 2,900.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 185/2562 ลว 1 ส.ค.62

3 วัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) 2,104.00       2,104.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ฯ 2,104.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 186/2562 ลว 1 ส.ค.62

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) 6,090.00       6,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 6,090.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 187/2562  ลว 1 ส.ค.62

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองช่าง) 16,694.00      16,694.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 16,694.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 190/2562 ลว. 5 ส.ค.62

6 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศึกษาฯ) 3,520.00       3,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 3,520.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 196/2562 ลว 13 ส.ค.62

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษาฯ) 4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 4,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 197/2562 ลว 13 ส.ค.62

8 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สาธรณสุขฯ) 4,525.00       4,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,525.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 200/2562 ลว 13 ส.ค.62

9 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.) 19,500.00      19,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกีตรฟ้าครุภัณฑ์ 19,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 203/2562 ลว 22 ส.ค.62

10 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลิอล่ืน (สป.) 255.00          255.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 255.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 204/2562 ลว 22 ส.ค.62

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ศึกษาฯ) 825.00          825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ฯ 825.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 205/2562 ลว 22 ส.ค.62

12 ซ้ือวัสดุประจ่าโครงการป้องกนัเด็กจมน้า่ 20,570.00      20,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรชัย  หงษ์สุวรรณ 20,570.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 206/2562 ลว 23 ส.ค.62

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) 2,640.00       2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 2,640.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 207/2562 ลว 26 ส.ค.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 2 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 (1)



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

14 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลิอล่ืน (สาธารณสุข) 2,475.00       2,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 2,475.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 208/2562 ลว 26 ส.ค.62

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 590.00          590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 590.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 209/2562 ลว 26 ส.ค.62

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 5,920.00       5,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 5,920.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 210/2562 ลว 26 ส.ค.62

17 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป.) 12,770.00      12,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 12,770.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 211/2562 ลว 28 ส.ค.62 

18 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน (เคร่ืองสแกน) 17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 17,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 212/2562 ลว 28 ส.ค.62

19 ซ้ือวัสดุส่ารวจ (บันได) (สป.) 10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกีตรฟ้าครุภัณฑ์ 10,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 213/2562 ลว 29 ส.ค.62

20 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ศึกษาฯ) 1,889.00       1,889.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ฯ 1,889.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 214/2562 ลว 30 ส.ค.62

21 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,700.00       2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 2,700.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 179/2562 ลว 1 ส.ค.62

22 จ้างท่าป้ายวันแม่ 2,592.00       2,592.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป2์ 2,592.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2183/2562 ลว 7 ส.ค.62

23 จ้างซ่อมบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ (สป.) 10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด๊อกเตอร์แอร์ 10,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 182/2562 ลว  9 ส.ค.62

24 จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 15,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 184/2562 ลว 14 ส.ค.62

25 จ้างเหมาสระว่ายน้่า (โครงการวัคซีนเด็กจมน้่า) 14,000.00      14,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธาสินีใหญ่พรมราช 14,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 190/2562 ลว 23 ส.ค.62

26 จา้งตกแต่งสถานที่พร้อมเคร่ืองเสียง (สธ) 6,000.00       6,000.00 เฉพาะเจาะจงนายแสนศักด์ิ  มิตรตะขบ 6,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 193/2562 ลว 23 ส.ค.62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 20,570.00      ####### เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 20,570.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 215/2562 ลว 3 ก.ย.62

2 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง โครงการบ้านผู้สูงอายุ 63,329.00      ####### เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ฯ 63,329.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 216/2562 ลว 3 ก.ย.62

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 32,155.00      ####### เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ฯ 32,155.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 219/2562 ลว 5 ก.ย.62

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 6,079.00       6,079.00  เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร 6,079.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 220/2562 ลว 6 ก.ย.62

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 5,070.00       5,070.00  เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 5,070.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 221/2562 ลว 12 ก.ย.62

6 ซ้ือน้่ามันสูบน้่า ม.10 189,816.00    ####### เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 189,816.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 222/2562 ลว 17 ก.ย.62

7 ซ้ือยางมะตอย 110,000.00    ####### เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ฯ 110,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 223/2562 ลว 20 ก.ย.62

8 จ้างเหมาสูบส่ิงปฎิกูล  (สป.) 3,000.00       3,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน์  นัยพรม 3,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 192/2562 ลว 3 ก.ย.62

9 ซ่อมบ่ารุงรถยนต์ ขง 7984 นม (สธฯ) 7,096.24       7,096.24  เฉพาะเจาะจง โตโยต้าเขาใหญ่ สาขาปักธงชัย 7,096.24 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 196/2562 ลว 10 ก.ย.62

10 จ้างเช่าพื้นท่ีบริกการอนเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 7,000.00       7,000.00  เฉพาะเจาะจง ไทม์มีเดีย เว็บดีไซน์จ่ากัด 7,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 202/2562 ลว 16 ก.ย.62

11 ซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 489.00          489.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 489.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 203/2562 ลว 16 ก.ย.62

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.6 114,000.00    114,000   เฉพาะเจาะจง น.ส.เอมอร  จัน้พลแสน 114,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2562 ลว 2 ก.ย.62

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล ม.17 69,000.00      69,000     เฉพาะเจาะจง น.ส.เอมอร  จัน้พลแสน 69,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2562 ลว 2 ก.ย.62

14 โครงการขุดลอกแหล่งน้่า ม.11 498,000.00    498,000   เฉพาะเจาะจง น.ส.เอมอร  จัน้พลแสน 498,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2562 ลว 3 ก.ย.62

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.12 66,000.00      66,000     เฉพาะเจาะจง น.ส.เอมอร  จัน้พลแสน 66,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2562 ลว 24 ก.ย.62

กองคลังองค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (1)

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล ม14 377,000.00    377,000   เฉพาะเจาะจง น.ส.เอมอร  จัน้พลแสน 377,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2562 ลว 24 ก.ย.62

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.15 309,000.00    309,000   เฉพาะเจาะจง น.ส.เอมอร  จัน้พลแสน 309,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2562  ลว 24 ก.ย.62


