
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รบัการคัดเลือกและเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้างโดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2562

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (1)



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รบัการคัดเลือกและเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้างโดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

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

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

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

17 จ้างซ่อมเปล่ียนประตูกระจกศูนย์เด็ก ปา่ไมอ้ทุศิ2 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พันธ์ กลจะนุช 9,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 157/2562 ลว 20 มิ.ย.62

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

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

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

21 โครงการขุดลอกคลองน้่าขาว ม.6 176,000.00     176,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายเงิน  อัดตะคุ 176,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 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 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 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 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2562 ลว 14 มิ.ย.62

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

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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รบัการคัดเลือกและเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้างโดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 ตรวจเช็คสภาพรถ ขง 8319 นม 13,881.11       13,881.11 เฉพาะเจาะจง โตโยต้าเขาใหญ่ สาขาปกัธงชัย 13,881.11 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 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 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 170/2562 ลว 18 ก.ค.62

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2562

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1)



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รบัการคัดเลือกและเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้างโดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

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

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

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟสัคอนกรีต7,660,000.00   7,660,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นุชนาถ 7,660,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2562 ลว 5 ก.ค.62

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

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

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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รบัการคัดเลือกและเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้างโดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2562

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่2 เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2562 (1)



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รบัการคัดเลือกและเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้างโดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 จ้างเหมาสระว่ายน้่า (โครงการวัคซีนเด็กจมน้่า) 14,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจงน.ส.สุธาสินีใหญ่พรมราช 14,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 190/2562 ลว 23 ส.ค.62

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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รบัการคัดเลือกและเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้างโดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

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

2 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง โครงการบ้านผู้สูงอายุ 63,329.00       63,329.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวทีรัพย์ฯ 63,329.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 216/2562 ลว 3 ก.ย.62

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 32,155.00       32,155.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวทีรัพย์ฯ 32,155.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 219/2562 ลว 5 ก.ย.62

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

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

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

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

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

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

10 จ้างเช่าพื้นที่บริกการอนเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ 7,000.00        7,000.00      เฉพาะเจาะจง ไทม์มีเดีย เวบ็ดีไซน์จ่ากัด 7,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 202/2562 ลว 16 ก.ย.62

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

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

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2562

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2562 (1)



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รบัการคัดเลือกและเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้างโดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

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

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

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

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


