
แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือน้้าทว้มฯ 92,365 92,365 เฉพาะเจาะจง นายนิคม  ชุ่มชื่นสระน้อย 92,365 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2564 ลว.30ต.ค.63

2 จัดท้าพวงมาลาวันที ่23 ตุลาคม 2563 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านช่อผกา 1,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2563 ลว.5 ต.ค.63

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมุกแม็ก 9,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 4/2563 ลว.9ต.ค.63

4 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.20 370,000 370,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวไฉไล  สุขเหอะ 370,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 1/2564 ลว.12 ต.ค.63

5 โครงการก่อส้างถนนลาดยาง ม.3 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง นางอนุจศรี สวนสระน้อย 480,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 2/2564 ลว.29 ต.ค.63

เหตผุลที่
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ
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 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือก

และราคา

ทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ืออาหารและน้้าด่ืมเพือ่ช่วยเหลือน้้าท้วมฯ 45,600 45,600 เฉพาะเจาะจง นางอัคณา ศรีสุริยันต์ 45,600 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2564 ลว.4 พ.ย.63

2 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (สป.) 8,415 8,415 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 8,415 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2564 ลว.17 พ.ย..63

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 15,235 15,235 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 15,235 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2564 ลว.17 พ.ย..63

4 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (สาธารณสุขฯ) 22,910 22,910 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 22,910 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2564 ลว.17 พ.ย..63

5 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์(สาธารณสุขฯ) 2,710 2,710 เฉพาะเจาะจง บ้านยาปักธงชัย 2,710 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2564 ลว.17 พ.ย..63

6 ซ้ือวสัดุอื่นๆตามโครงการดูงานทศันศึกษาศพด. 2,050 2,050 เฉพาะเจาะจง ร้านมุกแม็กช์ 2,050 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2564 ลว.19 พ.ย..63

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (การศึกษาฯ) 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ 2,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2564 ลว.19 พ.ย..63

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) 4,560 4,560 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,560 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2564 ลว.19 พ.ย..63

9 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุขฯ) 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 800 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 7/2564 ลว.18 พ.ย.63

10 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศึกษาฯ) 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 700 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 8/2564 ลว.18 พ.ย.63

11 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถกู้ชีพ ขง 7984 นม. 7,085.34 7,085.34 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเขาใหญ่ 7,085 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 12/2564 ลว.23 พ.ย.63

12 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการศึกษาดูงาน ศพด. 300 300 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ค้าจันทร์ 300 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 13/2564 ลว.23 พ.ย.63

13 จ้างเหมายานพาหนะโครงการศึกษาดูงาน ศพด. 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  สมัครณรงค์ 14,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 15/2564 ลว.27 พ.ย.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ
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แบบ สขร. 1

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

14 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถส่วนกลาง ขง8319 3,525.65 3,525.65 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเขาใหญ่ 3,525.65 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 17/2564 ลว.30 พ.ย.63

15 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเปิดเทอม 451,888.80 451,888.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 451,889 ราคาต้่าสุด สัญญาลขที่ 1/2564 ลว.30 พ.ย..63

16 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนปิดเทอม 220,187.74 220,187.74 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 220,187.74 ราคาต้่าสุด สัญญาลขที่ 2/2564 ลว.30 พ.ย..63

17 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. 72,739.42 72,739.42 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 72,739.42 ราคาต้่าสุด สัญญาลขที่ 3/2564 ลว.30 พ.ย..63
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563      (2)
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แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือชุดกีฬาแข่งขันเต้นแอร์โลบิค 21,600 21,600 เฉพาะเจาะจง นายอากรินทร์ รัตนมงคล 21,600 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2564 ลว.8 ธ.ค...63

2 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 1,308 1,308 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 1,308 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2564 ลว.9 ธ.ค...63

3 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) 15,255 15,255 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 15,255 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2564 ลว.14 ธ.ค...63

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 22,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2564 ลว.16 ธ.ค...63

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (สป.) 65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติฟ้าครุภัณฑ์ 65,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2564 ลว.18 ธ.ค...63

6 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (คลัง) 11,760 11,760 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 11,760 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2564 ลว.18 ธ.ค...63

7 ซ้ือวัสดุอื่นๆและน้้าด่ืม7วันอันตราย 2,320 2,320 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ชุ่มชื่นสระน้อย 2,320 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2564 ลว.28 ธ.ค...63

8 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ(สป.) 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม สุวรรน์ชารี 1,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 19/2564 ลว.2 ธ.ค.63

9 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ9316 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร้านนาโน การช่าง 1,080 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 20/2564 ลว.3 ธ.ค.63

10 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถกู้ชีพ ขง7984 500 500 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ตองตะคุ 500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 22/2564 ลว.8 ธ.ค.63

11 จ้างเหมาท้าผม แต่งหน้า งานผ้าไหม 8,750 8,750 เฉพาะเจาะจง นายไตรรัตน์ ค้าประสิทธิ์ 8,750 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 23/2564 ลว.8 ธ.ค.63

12 จ้างเหมาท้าอาหารเคร่ืองด่ืมงานผ้าไหม 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางหนึ่งนุช พจน์ฉิมพลี 5,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 24/2564 ลว.8 ธ.ค.63

13 จ้างครูฝึกสอนแข่งเต้นแอรโรบคิ งานผ้าไหม 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง 5,600 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 25/2564 ลว.8 ธ.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ
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แบบ สขร. 1

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

14 ซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์เปล่ียนครัทช์ ขง8319 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นาโนการช่าง 13,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 26/2564 ลว.9 ธ.ค.63

15 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สธ.) 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 400 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 27/2564 ลว.9 ธ.ค.63

16 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ (ศึกษาฯ) 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 1,200.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 28/2564 ลว.9 ธ.ค.63

17 ซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ ขม 5868 4,994.31 4,994.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโตต้าเขาใหญ่ 4,994.31 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 29/2564 ลว.9 ธ.ค.63

18 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 600 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 30/2564 ลว.9 ธ.ค.63

19 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 31/2564 ลว.14 ธ.ค.63

20 จ้างจัดท้าปฏิทินปี 2564 76,800 76,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สกุลไทยส่ิงพิมพ์ 76,800 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 32/2564 ลว.14 ธ.ค.63

21 จ้างจัดท้าป้าย 7 วันอันตราย 9,180 9,180 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ ค้าจันทร์ 9,180 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 34/2564 ลว.23 ธ.ค.63

22 จ้างเหมาเต้นท์ 7 วันอันตราย 12,600 12,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวชูชีพ รมยาคม 12,600 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 36/2564 ลว.23 ธ.ค.63

23 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.12 475,000 475,000 เฉพาะเจาะจง นางอนุจศรี  สวนสระน้อย 475,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 3/2564 ลว.22 ธ.ค.63
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่4 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564      (2)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือก

และราคา

ทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 73,500 73,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 73,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2564 ลว.4 ม.ค..64

2 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 4,875 4,875 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,875 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564 ลว.8 ม.ค.64

3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) 5,915 5,915 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 5,915 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2564 ลว.8 ม.ค.64

4 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง) 13,184 13,184 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 13,184 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2564 ลว.11 ม.ค.64

5 จัดซ้ือ DLTV ศพด.ยางกระทุง 30,500 30,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพรชประทปี 30,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2564 ลว.12 ม.ค.64

6 จัดซ้ือ DLTV ศพด.เขาพญาปราบ 30,500 30,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพรชประทปี 30,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2564 ลว.12 ม.ค.64

7 จัดซ้ือ DLTV ศพด.โคกส้าราญ 30,500 30,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพรชประทปี 30,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2564 ลว.12 ม.ค.64

8 จัดซ้ือ DLTV ศพด.คลองสาริกา 30,500 30,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพรชประทปี 30,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2564 ลว.12 ม.ค.64

9 จัดซ้ือ DLTV ศพด.ป่าไม้อุทิศ 2 30,500 30,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพรชประทปี 30,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2564 ลว.12 ม.ค.64

10 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (สป.) 14,020 14,020 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 14,020 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2564 ลว.19 ม.ค.64

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) 8,720 8,720 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 8,720 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2564 ลว.19 ม.ค.64

12 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สป.) 16,146 16,146 เฉพาะเจาะจง ปักธงชัยวิทยุ 16,146 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2564 ลว.20 ม.ค.64

13 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (ศึกษาฯ) 23,944 23,944 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 23,944 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2564 ลว.22 ม.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564      (1)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือก

และราคา

ทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ศึกษาฯ) 18,275 18,275 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 18,275.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2564 ลว.22 ม.ค.64

15 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านมุกแม็ก 3,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2564 ลว.25 ม.ค.64

16 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 166,000 166,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพงศ์ 166,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2564 ลว.28 ม.ค.64

17 ซ่อมแซมกระจกและประตูศูนย์เด็ก ม.10 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  นาคต้อย 4,750.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 40/2564 ลว.11 ม.ค.64

18 จ้างจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์แผนทีภ่าษี 8,772 8,772 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ ค้าจันทร์ 8,772 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 43/2564 ลว.15 ม.ค.64

19 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 4,700 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 44/2564 ลว.18 ม.ค.64

20 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สป.) 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 1,200 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 45/2564 ลว.18 ม.ค.64

21 ซ่อมแซมครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ (สธ.) 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 300 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 46/2564 ลว.18 ม.ค.64

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.20 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง นางอนุจศรี  สวนสระน้อย 495,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 4/2564 ลว.8 ม.ค.64

23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 350,000 350,000 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล เดชด้ารงค์ 350,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 5/2564 ลว.11 ม.ค.64

24 โครงการขุดลอกคลอง  ม.18 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ โหวกฉิมพลี 495,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 6/2564 ลว.14 ม.ค.64

25 โครงการขุดลอกคลอง  ม.4 145,000 145,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ โหวกฉิมพลี 145,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 7/2564 ลว.22 ม.ค.64

26 โครงการขุดลอกคลอง  ม.16 450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ โหวกฉิมพลี 450,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 8/2564 ลว.29 ม.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564      (2)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือก

และราคา

ทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 1,820 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์ 1,820 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2564 ลว.11 ก.พ..64

2 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 42,287 42,287 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 42,287 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2564 ลว.23 ก.พ.64

3 ซ่อมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.) 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 2,300 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งลขที่ 53/2564 ลว11 ก.พ.64

4 ซ่อมบ้ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค(ศึกษา) 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 3,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งลขที่ 55/2564 ลว19 ก.พ.64

5 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.4 195,000 195,000 เฉพาะเจาะจง นายประสาร หลงทะเล 195,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 9/2564 ลว.3 ก.พ.64

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 110,000 110,000 เฉพาะเจาะจง นายภวูดล เดชด้ารงค์ 110,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 10/2564 ลว.3 ก.พ.64

7 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.11 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง นายภวูดล เดชด้ารงค์ 400,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 11/2564 ลว.5 ก.พ.64

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟทัส์ติกคอนกรีต ม.12 450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง นายภวูดล เดชด้ารงค์ 450,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 12/2564 ลว.16ก.พ.64

9

10

11

12

13

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2564

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564      (1)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือก

และราคา

ทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 วือ้วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นางคณิตา ฉัตรไกรเลิศ 5,500 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2564 ลว.2 มี.ค..64

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (กองการศึกษาฯ) 37,000 37,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 37,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2564 ลว.2 มี.ค.64

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (กองสาธารณสุขาฯ) 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 24,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2564 ลว.8 มี.ค.64

4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ปอ้งกัน) 32,600 32,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ตริสถาพร 32,600 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2564 ลว.9 มี.ค.64

5 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) 5,750 5,750 เฉพาะเจาะจง ร้านสามร์ท 5,750 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2564 ลว.22 มี.ค.64

6 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองคลัง) 80,700 80,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ตริสถาพร 80,700 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2564 ลว.22 มี.ค.64

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 99,980 99,980 เฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ 99,980 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2564 ลว.25 มี.ค.64

8 ซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ ขว 7984 นม. 4,017.85 4,017.85 เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้าเขาใหญ่จ้ากัด 4,017.85 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 60/2564 ลว.1 มี.ค.64

9 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ กฉ 9316 นม 6,780 6,780 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย ตองตะคุ 6,780 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 62/2564 ลว.4 มี.ค.64

10 จ้างเหมาท้าป้ายภัยแล้ง (งานป้องกันฯ) 2,649 2,649 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ค้าจันทร์ 2,649 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 65/2564 ลว.15 มี.ค.64

11 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ช่าง 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านภาษาคอม 300 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 66/2564 ลว.15 มี.ค.64

12 จ้างเหมาท้าประตูทางเข้าออก ศพด.โคกส้าราญ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ  ฉาบกิ่ง 10,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 69/2564 ลว.15 มี.ค.64

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กองการศึกษาฯ) 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์ทิตา ซงดอน 9,000 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 71/2564 ลว.15 มี.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564      (1)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือก

และราคา

ทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟทัส์ติกคอนกรีต ม.12 450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล เดชด้ารงค์ 450,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 13/2564 ลว.3 มี.ค.64

15 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ม.16 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ โหวกฉิมพลี 400,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 14/2564 ลว.3 มี.ค.64

16 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟทัส์ติกคอนกรีต ม.6 6,118,000 6,118,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ด่านขุทดกิตติชัย 6,118,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที ่15/2564 ลว.26 ม.ีค.64

17 โครงการก่อสร้าง คสล.ม.22 3,200,000 3,200,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พีอินเตอร์มาร์เก็ตต้ิง 3,200,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที ่16/2564 ลว.26 ม.ีค.64

18 โครงการก่อสร้าง คสล.ม.10 430,000 430,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสรยา  ทองค้าพมิพ์ 430,000 ราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที ่17/2564 ลว.26 ม.ีค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564      (2)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือก

และราคา

ทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

















สัญญาจา้งเลขที่ 12/2564 ลว.16ก.พ.64


