
แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือน้้ำท้วมฯ 92,365 92,365 เฉพำะเจำะจง นำยนิคม  ชุ่มช่ืนสระน้อย 92,365 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2564 ลว.30ต.ค.63

2 จัดท้ำพวงมำลำวันท่ี 23 ตุลำคม 2563 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่อผกำ 1,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 1/2563 ลว.5 ต.ค.63

3 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกแม็ก 9,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 4/2563 ลว.9ต.ค.63

4 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ ม.20 370,000 370,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวไฉไล  สุขเหอะ 370,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 1/2564 ลว.12 ต.ค.63

5 โครงกำรก่อส้ำงถนนลำดยำง ม .3 480,000 480,000 เฉพำะเจำะจง นำงอนุจศรี สวนสระน้อย 480,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 2/2564 ลว.29 ต.ค.63

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ืออำหำรและน้้ำด่ืมเพ่ือช่วยเหลือน้้ำท้วมฯ 45,600 45,600 เฉพำะเจำะจง นำงอัคณำ ศรีสุริยันต์ 45,600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2564 ลว.4 พ.ย.63

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 8,415 8,415 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 8,415 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2564 ลว.17 พ.ย..63

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 15,235 15,235 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร๊ินเตอร์โซน 15,235 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2564 ลว.17 พ.ย..63

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (สำธำรณสุขฯ) 22,910 22,910 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 22,910 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2564 ลว.17 พ.ย..63

5 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์(สำธำรณสุขฯ) 2,710 2,710 เฉพำะเจำะจง บ้ำนยำปักธงชัย 2,710 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2564 ลว.17 พ.ย..63

6 ซ้ือวัสดุอ่ืนๆตำมโครงกำรดูงำนทัศนศึกษำศพด. 2,050 2,050 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกแม็กช์ 2,050 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2564 ลว.19 พ.ย..63

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กำรศึกษำฯ) 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจนทวีทรัพย์ 2,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2564 ลว.19 พ.ย..63

8 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป.) 4,560 4,560 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 4,560 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2564 ลว.19 พ.ย..63

9 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สำธำรณสุขฯ) 800 800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 800 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 7/2564 ลว.18 พ.ย.63

10 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศึกษำฯ) 700 700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 700 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 8/2564 ลว.18 พ.ย.63

11 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำรถกู้ชีพ ขง 7984 นม. 7,085.34 7,085.34 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำเขำใหญ่ 7,085 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 12/2564 ลว.23 พ.ย.63

12 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำรศึกษำดูงำน ศพด. 300 300 เฉพำะเจำะจง นำยสุรัตน์  ค้ำจันทร์ 300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 13/2564 ลว.23 พ.ย.63

13 จ้ำงเหมำยำนพำหนะโครงกำรศึกษำดูงำน ศพด. 14,000 14,000 เฉพำะเจำะจง นำยชัชวำลย์  สมัครณรงค์ 14,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 15/2564 ลว.27 พ.ย.63

14 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำรถส่วนกลำง ขง8319 3,525.65 3,525.65 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำเขำใหญ่ 3,525.65 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 17/2564 ลว.30 พ.ย.63

15 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียนเปิดเทอม 451,888.80 451,888.80 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว 451,889 รำคำต้่ำสุด สัญญำลขท่ี 1/2564 ลว.30 พ.ย..63

16 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียนปิดเทอม 220,187.74 220,187.74 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว 220,187.74 รำคำต้่ำสุด สัญญำลขท่ี 2/2564 ลว.30 พ.ย..63

17 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศพด. 72,739.42 72,739.42 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว 72,739.42 รำคำต้่ำสุด สัญญำลขท่ี 3/2564 ลว.30 พ.ย..63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
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ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือชุดกีฬำแข่งขันเต้นแอร์โลบิค 21,600 21,600 เฉพำะเจำะจง นำยอำกรินทร์ รัตนมงคล 21,600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2564 ลว.8 ธ.ค...63

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 1,308 1,308 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 1,308 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2564 ลว.9 ธ.ค...63

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 15,255 15,255 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 15,255 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2564 ลว.14 ธ.ค...63

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 22,000 22,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 22,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2564 ลว.16 ธ.ค...63

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (สป.) 65,000 65,000 เฉพำะเจำะจง หจก.เกียรติฟ้ำครุภัณฑ์ 65,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2564 ลว.18 ธ.ค...63

6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (คลัง) 11,760 11,760 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 11,760 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2564 ลว.18 ธ.ค...63

7 ซ้ือวัสดุอ่ืนๆและน้้ำด่ืม7วันอันตรำย 2,320 2,320 เฉพำะเจำะจง นำยนิคม ชุ่มช่ืนสระน้อย 2,320 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2564 ลว.28 ธ.ค...63

8 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ(สป.) 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม สุวรรน์ชำรี 1,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 19/2564 ลว.2 ธ.ค.63

9 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง กฉ9316 1,080 1,080 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำโน กำรช่ำง 1,080 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 20/2564 ลว.3 ธ.ค.63

10 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำรถกู้ชีพ ขง7984 500 500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพรรณ ตองตะคุ 500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 22/2564 ลว.8 ธ.ค.63

11 จ้ำงเหมำท้ำผม แต่งหน้ำ งำนผ้ำไหม 8,750 8,750 เฉพำะเจำะจง นำยไตรรัตน์ ค้ำประสิทธ์ิ 8,750 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 23/2564 ลว.8 ธ.ค.63

12 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรเคร่ืองด่ืมงำนผ้ำไหม 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำงหน่ึงนุช พจน์ฉิมพลี 5,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 24/2564 ลว.8 ธ.ค.63

13 จ้ำงครูฝึกสอนแข่งเต้นแอรโรบิค งำนผ้ำไหม 5,600 5,600 เฉพำะเจำะจง 5,600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 25/2564 ลว.8 ธ.ค.63

14 ซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์เปล่ียนครัทช์ ขง8319 13,000 13,000 เฉพำะเจำะจง นำโนกำรช่ำง 13,000.00 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 26/2564 ลว.9 ธ.ค.63

15 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สธ.) 400 400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 400 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 27/2564 ลว.9 ธ.ค.63

16 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ (ศึกษำฯ) 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 1,200.00 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 28/2564 ลว.9 ธ.ค.63

17 ซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์ ขม 5868 4,994.31 4,994.31 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโตต้ำเขำใหญ่ 4,994.31 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 29/2564 ลว.9 ธ.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
18 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 600 600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 30/2564 ลว.9 ธ.ค.63

19 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 500 500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 31/2564 ลว.14 ธ.ค.63

20 จ้ำงจัดท้ำปฏิทินปี 2564 76,800 76,800 เฉพำะเจำะจง หจก.สกุลไทยส่ิงพิมพ์ 76,800 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 32/2564 ลว.14 ธ.ค.63

21 จ้ำงจัดท้ำป้ำย 7 วันอันตรำย 9,180 9,180 เฉพำะเจำะจง นำยสุรัตน์ ค้ำจันทร์ 9,180 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 34/2564 ลว.23 ธ.ค.63

22 จ้ำงเหมำเต้นท์ 7 วันอันตรำย 12,600 12,600 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชูชีพ รมยำคม 12,600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 36/2564 ลว.23 ธ.ค.63

23 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. ม.12 475,000 475,000 เฉพำะเจำะจง นำงอนุจศรี  สวนสระน้อย 475,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 3/2564 ลว.22 ธ.ค.63

24
25
26

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564      (2)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,500 73,500 เฉพำะเจำะจง หจก.ติรสถำพร 73,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2564 ลว.4 ม.ค..64

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 4,875 4,875 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 4,875 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2564 ลว.8 ม.ค.64

3 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กองช่ำง) 5,915 5,915 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 5,915 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2564 ลว.8 ม.ค.64

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 13,184 13,184 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 13,184 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2564 ลว.11 ม.ค.64

5 จัดซ้ือ DLTV ศพด.ยำงกระทุง 30,500 30,500 เฉพำะเจำะจง หจก.นครรำชสีมำเพรชประทีป 30,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2564 ลว.12 ม.ค.64

6 จัดซ้ือ DLTV ศพด.เขำพญำปรำบ 30,500 30,500 เฉพำะเจำะจง หจก.นครรำชสีมำเพรชประทีป 30,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2564 ลว.12 ม.ค.64

7 จัดซ้ือ DLTV ศพด.โคกส้ำรำญ 30,500 30,500 เฉพำะเจำะจง หจก.นครรำชสีมำเพรชประทีป 30,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2564 ลว.12 ม.ค.64

8 จัดซ้ือ DLTV ศพด.คลองสำริกำ 30,500 30,500 เฉพำะเจำะจง หจก.นครรำชสีมำเพรชประทีป 30,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2564 ลว.12 ม.ค.64

9 จัดซ้ือ DLTV ศพด.ป่ำไม้อุทิศ 2 30,500 30,500 เฉพำะเจำะจง หจก.นครรำชสีมำเพรชประทีป 30,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/2564 ลว.12 ม.ค.64

10 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 14,020 14,020 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 14,020 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2564 ลว.19 ม.ค.64

11 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป.) 8,720 8,720 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 8,720 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2564 ลว.19 ม.ค.64

12 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป.) 16,146 16,146 เฉพำะเจำะจง ปักธงชัยวิทยุ 16,146 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2564 ลว.20 ม.ค.64

13 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (ศึกษำฯ) 23,944 23,944 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 23,944 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2564 ลว.22 ม.ค.64

14 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ศึกษำฯ) 18,275 18,275 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 18,275.00 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2564 ลว.22 ม.ค.64

15 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกแม็ก 3,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2564 ลว.25 ม.ค.64

16 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 166,000 166,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ณัฐพงศ์ 166,000.00 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2564 ลว.28 ม.ค.64

17 ซ่อมแซมกระจกและประตูศูนย์เด็ก ม.10 4,750.00 4,750.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนุชำ  นำคต้อย 4,750.00 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 40/2564 ลว.11 ม.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
18 จ้ำงจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์แผนท่ีภำษี 8,772 8,772 เฉพำะเจำะจง นำยสุรัตน์ ค้ำจันทร์ 8,772 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 43/2564 ลว.15 ม.ค.64

19 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 4,700 4,700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 4,700 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 44/2564 ลว.18 ม.ค.64

20 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป.) 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 1,200 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 45/2564 ลว.18 ม.ค.64

21 ซ่อมแซมครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ (สธ.) 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 46/2564 ลว.18 ม.ค.64

22 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ม.20 495,000 495,000 เฉพำะเจำะจง นำงอนุจศรี  สวนสระน้อย 495,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 4/2564 ลว.8 ม.ค.64

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ม.5 350,000 350,000 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล เดชด้ำรงค์ 350,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 5/2564 ลว.11 ม.ค.64

24 โครงกำรขุดลอกคลอง  ม.18 495,000 495,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ โหวกฉิมพลี 495,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 6/2564 ลว.14 ม.ค.64

25 โครงกำรขุดลอกคลอง  ม.4 145,000 145,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ โหวกฉิมพลี 145,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 7/2564 ลว.22 ม.ค.64

26 โครงกำรขุดลอกคลอง  ม.16 450,000 450,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ โหวกฉิมพลี 450,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 8/2564 ลว.29 ม.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564      (2)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 1,820 5,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์ 1,820 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2564 ลว.11 ก.พ..64

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 42,287 42,287 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร๊ินเตอร์โซน 42,287 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2564 ลว.23 ก.พ.64

3 ซ่อมบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.) 2,300 2,300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 2,300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงลขท่ี 53/2564 ลว11 ก.พ.64

4 ซ่อมบ้ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(ศึกษำ) 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 3,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงลขท่ี 55/2564 ลว19 ก.พ.64

5 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ ม.4 195,000 195,000 เฉพำะเจำะจง นำยประสำร หลงทะเล 195,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 9/2564 ลว.3 ก.พ.64

6 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ม.4 110,000 110,000 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล เดชด้ำรงค์ 110,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 10/2564 ลว.3 ก.พ.64

7 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ ม.11 400,000 400,000 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล เดชด้ำรงค์ 400,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 11/2564 ลว.5 ก.พ.64

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ม .12 450,000 450,000 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล เดชด้ำรงค์ 450,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 12/2564 ลว.16ก.พ.64

9
10
11
12
13
14
15
16

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ว้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงรถยนต์) 5,500 5,500 เฉพำะเจำะจง นำงคณิตำ ฉัตรไกรเลิศ 5,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2564 ลว.2 มี.ค..64

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองกำรศึกษำฯ) 37,000 37,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 37,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2564 ลว.2 มี.ค.64

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสำธำรณสุขำฯ) 24,000 24,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 24,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2564 ลว.8 มี.ค.64

4 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 32,600 32,600 เฉพำะเจำะจง หจก.ตริสถำพร 32,600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 78/2564 ลว.9 มี.ค.64

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 5,750 5,750 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมร์ท 5,750 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2564 ลว.22 มี.ค.64

6 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองคลัง) 80,700 80,700 เฉพำะเจำะจง หจก.ตริสถำพร 80,700 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 82/2564 ลว.22 มี.ค.64

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 99,980 99,980 เฉพำะเจำะจง หจก.สินไพศำลฮำร์ดแวร์ 99,980 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 84/2564 ลว.25 มี.ค.64

8 ซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์ ขว 7984 นม. 4,017.85 4,017.85 เฉพำะเจำะจง บริษัทโตโยต้ำเขำใหญ่จ้ำกัด 4,017.85 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 60/2564 ลว.1 มี.ค.64

9 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์ กฉ 9316 นม 6,780 6,780 เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย ตองตะคุ 6,780 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 62/2564 ลว.4 มี.ค.64

10 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยภัยแล้ง (งำนป้องกันฯ) 2,649 2,649 เฉพำะเจำะจง นำยสุรัตน์  ค้ำจันทร์ 2,649 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 65/2564 ลว.15 มี.ค.64

11 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ช่ำง 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 66/2564 ลว.15 มี.ค.64

12 จ้ำงเหมำท้ำประตูทำงเข้ำออก ศพด.โคกส้ำรำญ 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง นำยธนโชติ  ฉำบก่ิง 10,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 69/2564 ลว.15 มี.ค.64

13 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ กองกำรศึกษำฯ) 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำนต์ทิตำ ซงดอน 9,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 71/2564 ลว.15 มี.ค.64

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ม .12 450,000 450,000 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล เดชด้ำรงค์ 450,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 13/2564 ลว.3 มี.ค.64

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล . ม.16 400,000 400,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ โหวกฉิมพลี 400,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 14/2564 ลว.3 มี.ค.64

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ม .6 6,118,000 6,118,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ด่ำนขุทดกิตติชัย 6,118,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 15/2564 ลว.26 มี.ค.64

17 โครงกำรก่อสร้ำง คสล.ม.22 3,200,000 3,200,000 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.พีอินเตอร์มำร์เก็ตต้ิง 3,200,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 16/2564 ลว.26 มี.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
18 โครงกำรก่อสร้ำง คสล.ม.10 430,000 430,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโสรยำ  ทองค้ำพิมพ์ 430,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 17/2564 ลว.26 มี.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564      (2)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กองช่ำง) 2,545 2,545 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 2,545 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 85/2564 ลว.23 เม.ย..64

2 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์(สธ) 45,600 45,600 เฉพำะเจำะจง รัฐพงศ์โครำช 45,600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 872564 ลว.27 เม.ย..64

3 ซ้ือวัสดุประจ้ำโครงกำร (สธ.) 18,725 18,725 เฉพำะเจำะจง โครำชซีซี จ้ำกัด 18,725 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 882564 ลว.27 เม.ย..64

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (กองคลัง) 47,260 47,260 เฉพำะเจำะจง หจก.เอกลักษณ์ลิฟว่ิงโฮม 47,260 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 892564 ลว.27 เม.ย..64

5 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์ ขม5868นม. 12,577 12,577 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำเขำใหญ่จ้ำกัด 12,577 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 74/2564 ลว.5เม.ย.64

6 จ้ำงเหมำเต้นท์โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 8,400 8,400 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชูชีพ  รมยำคม 8,400 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 77/2564 ลว.5เม.ย.64

7 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกน้้ำ ผจ.9940 นม. 4,590 4,590 เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี แช่มพรมรำช 4,590 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 79/2564 ลว.9เม.ย.64

8 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ (ศึกษำ) 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำนต์ทิตำ ซงดอน 2,100.00 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 80/2564 ลว.16เม.ย.64

9 ซ่อมบ้ำรุงวิทยุรับส่งแบบเคล่ือนท่ีประจ้ำ 1,605 1,605 เฉพำะเจำะจง หจก.เตียวเจริญคอมมิเดีย 1,605 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 81/2564 ลว.19เม.ย.64

10 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 82/2564 ลว.19เม.ย.64

11 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 1,480 1,480 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 1,480 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 83/2564 ลว.21เม.ย.64

12 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 84/2564 ลว.26เม.ย.64

13 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิล (สธ) 3,460 3,460 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งศิลป์2 3,460 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 85/2564 ลว.27เม.ย.64

14
15
16
17
18

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จัดซ้ืออ่ำงล้ำงมือแบบเท้ำเหยียบโครงกำรโควิค19 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง หจก.เกียรติฟ้ำครุภัณฑ์ 20,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 96/2564 ลว.7พ.ค..64

2 ซ้ือแอลกอฮอส์75% 10,250 10,250 เฉพำะเจำะจง หจก.เกียรติฟ้ำครุภัณฑ์ 10,250 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 97/2564 ลว.7พ.ค.64

3 ซ้ือชุดอุปกรณ์ป้องกันภัย PPE 5,040 5,040 เฉพำะเจำะจง หจก.เกียรติฟ้ำครุภัณฑ์ 5,040 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 98/2564 ลว.7พ.ค.64

4 ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว (ตู้เย็น สธ) 24,500 24,500 เฉพำะเจำะจง หจก.เกียรติฟ้ำครุภัณฑ์ 24,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 99/2564 ลว17พ.ค.64

5 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป.) 1,680 1,680 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 1,680 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 100/2564 ลว17พ.ค.64

6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (สป) 2,780 2,780 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 2,780 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 101/2564 ลว17พ.ค.64

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษำฯ) 17,750 17,750 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 17,750 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 102/2564 ลว17พ.ค.64

8 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 14,900.00 14,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ จ้ำกัด 14,900.00 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 103/2564 ลว17พ.ค.64

9 ซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์กู้ชีพ 7984 นม. 13,500 13,500 เฉพำะเจำะจง 13,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 86/2564 ลว.7 พ.ค.64

10 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศึกษำ) 2,300 2,300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 2,300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 88/2564 ลว.17พ.ค.64

11 จ้ำงล้ำงแอร์กองช่ำง 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำนต์ทิตำ ซงดอน 1,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 89/2564 ลว.17พ.ค.64

12 จัดท้ำป้ำยไวนิล (สธ.) 9,512 9,512 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งศิลป์2 9,512 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 90/2564 ลว.17พ.ค.64

13 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 94/2564 ลว.17พ.ค.64

14 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มแผนฯ 8,000 8,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกแม็ก 8,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 95/2564 ลว.24พ.ค.64

15
16
17
18

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่ำง) 6,340 6,340 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร๊ินเตอร์โซน 6,340 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี104/2564 ลว.2มิ.ย.64

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 30,370 30,370 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร๊ินเตอร์โซน 30,370 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 105/2564 ลว.4มิ.ย.64

3 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สธ.) 900 900 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร ชุ่มช่ืนสระน้อย 900 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 106/2564 ลว.4มิ.ย.64

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ จ้ำกัด 25,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 108/2564 ลว.7มิ.ย.64

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 9,320 9,320 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 9,320 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 109/2564 ลว7มิ.ย.64

6 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์(สธ) 5,190 5,190 เฉพำะเจำะจง บ้ำนยำปักธงชัย 5,190 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 110/2564 ลว7มิ.ย.64

7 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 17,750 17,750 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 17,750 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 114/2564 ลว17มิ.ย.64

8 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองคลัง.) 86,700.00 86,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ติรสถำพร 86,700.00 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 115/2564 ลว17มิ.ย.64

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ช่ำง) 29,224 29,224 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ จ้ำกัด 29,224 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี116/2564 ลว.2ก.ค64

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงตำมโครงกำรผู้สูงอำยุผู้พิกำร 68,600 68,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจนทวีทรัพย์ 68,600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 117/2564 ลว2ก.ค.64

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 4,537 4,537 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 4,537 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 119/2564 ลว.5ก.ค.64

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) 33,520 33,520 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร๊ินเตอร์โซน 33,520 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 122/2564 ลว.9ก.ค.64

5 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองคลัง.) 178,800 178,800 เฉพำะเจำะจง หจก.ติรสถำพร 178,800 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 123/2564 ลว.29ก.ค.64

6 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ศึกษำฯ) 900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 900 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 102/2564 ลว.2ก.ค.64

7 ซ่อมบ้ำรุงรักษำซ่อมแซมด้ำนโยธำ (สธ.) 14,884 14,884 เฉพำะเจำะจง นำยบัณฑิต  กุลัดส้ำเนียง 14,884 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 103/2564 ลว.2ก.ค.64

8 จ้ำงท้ำอำหำรตำมโครงกำรโควิค19(สธ.) 62,960 62,960 เฉพำะเจำะจง นำงหน่ึงนุช พจน์ฉิมพลี 62,960 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 104/2564 ลว.2ก.ค.64

9 ซ่อมคอมพิวเตอร์ (สธ.) 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 105/2564 ลว.2ก.ค.64

10 ซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์ กฉ 9316 นม. 2,430 2,430 เฉพำะเจำะจง น.ส.พัชรี ชุ่มตะขบ 2,430 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 106/2564 ลว.5ก.ค.64

11
12
13
14
15
16
17
18

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 2 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง พ่นหมอกควัน (สธ.) 7,580 7,580 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญชัย 7,580 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี124/2564 ลว.3 ส.ค64

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (สธ.) 3,279 3,279 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 3,279 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี125/2564 ลว.6 ส.ค64

3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กำรศึกษำฯ) 4,700 4,700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจนทวีทรัพย์ 4,700 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี127/2564 ลว.11 ส.ค64

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กำรศึกษำฯ) 2,416 2,416 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจนทวีทรัพย์ 2,416 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี128/2564 ลว.16ส.ค64

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 3,605 3,605 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจนทวีทรัพย์ 3,605 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี129/2564 ลว.16ส.ค64

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 36,960 36,960 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจนทวีทรัพย์ 36,960 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี130/2564 ลว.17ส.ค64

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กำรศึกษำฯ) 27,360 27,360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกแม็ก 27,360 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี131/2564 ลว.17ส.ค64

8 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กำรศึกษำฯ) 27,926 27,926 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 27,926 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี132/2564 ลว.17ส.ค64

9 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์(สธ) 19,040 19,040 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนยำปักธงชัย 19,040 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี135/2564 ลว.18ส.ค64

10 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (สธ.) 20,903 20,903 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 20,903 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี136/2564 ลว.18ส.ค64

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 14,500 14,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ จ้ำกัด 14,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี137/2564 ลว.18ส.ค64

12 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (โต๊ะ+เก้ำอ้ี) 10,700 10,700 เฉพำะเจำะจง หจก.เกียรติฟ้ำครุภัณฑ์ 10,700 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี141/2564 ลว.19ส.ค64

13 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (ตู้ สป.) 5,900 5,900 เฉพำะเจำะจง หจก.เกียรติฟ้ำครุภัณฑ์ 5,900 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี142/2564 ลว.19ส.ค64

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,318 1,318 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 1,318 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี143/2564 ลว.20ส.ค64

15 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 11,595 11,595 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 11,595 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี145/2564 ลว.23ส.ค64

16 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (กองช่ำง) 29,895 29,895 เฉพำะเจำะจง หจก.สินไพศำลฮำร์ดแวร์ 29,895 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี147/2564 ลว.27ส.ค64

17 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรโควิค 3,588 3,588 เฉพำะเจำะจง นำยสุรัตน์ ค้ำจันทร์ 3,588 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 113/2564 ลว.2ส.ค.64

18 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กำรศึกษำฯ) 14,993 14,993 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจนทวีทรัพย์ 14,993 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี114/2564 ลว.2ส.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 2 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564      (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
19 จัดจ้ำงท้ำอำหำรโครงกำรโควิคฯ 6,600 6,600 เฉพำะเจำะจง นำงหน่ึงนุช พจน์ฉิมพลี 6,600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 116/2564 ลว.3ส.ค.64

20 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ (สป.) 6,200 6,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำนต์ฑิตำ ซงดอน 6,200 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 117/2564 ลว.6ส.ค.64

21 จ้ำงจัดท้ำป้ำยกิจกรรมวันแม่ 12สิงหำคม2564 2,592 2,592 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งศิลป์2 2,592 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 118/2564 ลว.6ส.ค.64

22 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สธ.) 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำษำคอม 300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 119/2564 ลว.11ส.ค.64

23 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ขง 8319 นม. 20,900 20,900 เฉพำะเจำะจง นำโนกำรช่ำง 20,900 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 122/2564 ลว.17ส.ค.64

24 จ้ำงซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ขง 7984 นม. 17,757 17,757 เฉพำะเจำะจง บริษัทโตโยต้ำเขำใหญ่จ้ำกัด 17,757 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 123/2564 ลว.17ส.ค.64

25 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ขม5868 นม. 3,974 3,974 เฉพำะเจำะจง บริษัทโตโยต้ำเขำใหญ่จ้ำกัด 3,974 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 125/2564 ลว.19ส.ค.64

26 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร๊ินเตอร์โซน 900 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 126/2564 ลว.19ส.ค.64

27 โครงกำรขุดลกคลอง ม.16 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง นำยวีระ คมพรมรำช 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 19/2564 ลว.20 ส.ค.64

28 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ม.13 140,000 140,000 เฉพำะเจำะจง นำยวีระ คมพรมรำช 140,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 20/2564 ลว.23ส.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันท่ี 2 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564      (2)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง  
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (เก้ำอ้ี) กำรศึกษำ 14,000 14,000 เฉพำะเจำะจง หจก.นคครำชสีมำเพรชประทีป 14,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 148/2564 ลว.2 ก.ย.64

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 23,538 23,538 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร๊ินเตอร์โซน 23,538 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 149/2564 ลว.2 ก.ย.64

3 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย อปพร.ปภ. 62,500 62,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อินทร์ธำนิดำ ธนโชติสุวรรณำ 62,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 150/2564 ลว.3 ก.ย.64

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (สป.) 60,250 60,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร๊ินเตอร์โซน 60,250 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 152/2564 ลว.3 ก.ย.64

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 5,250 5,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกแม็ก 5,250 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 153/2564 ลว.6 ก.ย.64

6 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 1,625 1,625 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยเจริญกิจ 1,625 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 154/2564 ลว.8 ก.ย.64

7 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป.) 5,095 5,095 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 5,095 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 155/2564 ลว.8 ก.ย.64

8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 31,005 31,005 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 31,005 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 156/2564 ลว.8 ก.ย.64

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กำรศึกษำ) 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกแม็ก 2,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 157/2564 ลว.10 ก.ย.64

10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,371 5,371 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปักธงชัยวิทยุ 5,371 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 158/2564 ลว.10 ก.ย.64

11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 4,930 4,930 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท 4,930 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 159/2564 ลว.10 ก.ย.64

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง บรัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 6,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 160/2564 ลว.13 ก.ย.64

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง(ยำงมะตอยส้ำเร็จรูป) 74,600 74,600 เฉพำะเจำะจง หจก.หลังเขำคอนสตรัคช่ัน 74,600 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 162/2564 ลว.22 ก.ย.64

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ (กองคลัง) 2,200 2,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำนต์ฑิตำ ซงดอน 2,200 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 128/2564 ลว.8 ก.ย.64

15 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ (กำรศึกษำ) 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำนต์ฑิตำ ซงดอน 1,000 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 129/2564 ลว.9 ก.ย.64

16 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 300 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 130/2564 ลว.9 ก.ย.64

17 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำร(สป.) 10,500 10,500 เฉพำะเจำะจง นำงกุลทรัพย์ พิชัยกมลฉัตร 10,500 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 131/2564 ลว.9 ก.ย.64

18 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ (สธ.) 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร๊ินเตอร์โซน 1,800 รำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 132/2564 ลว.16 ก.ย.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ
วันท่ี 2 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564      (1)
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(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
19 โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10 42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง นำยวีระ คมพรมรำช 42,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 22/2564 ลว.1 ก.ย.64

20 โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10 28,000 28,000 เฉพำะเจำะจง นำยวีระ คมพรมรำช 28,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 21/2564 ลว.1 ก.ย.64

21 โครงกำรขุดลอกฝำยพ่อชำลี ม .7 310,000 310,000 เฉพำะเจำะจง นำยวีระ คมพรมรำช 310,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 23/2564 ลว.8 ก.ย.64

22 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.18 130,000 130,000 เฉพำะเจำะจง นำยวีระ คมพรมรำช 130,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 24/2564 ลว.13ก.ย.64

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.2 300,000 300,000 เฉพำะเจำะจง นำยรำวี กุลพรมรำช 300,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 25/2564 ลว.20ก.ย.64

24 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ ม.5 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง หจก.หลังเขำคอนสตรัคช่ัน 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 26/2564 ลว.21ก.ย.64

25 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ ม.13 110,000 110,000 เฉพำะเจำะจง หจก.หลังเขำคอนสตรัคช่ัน 110,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 27/2564 ลว.21ก.ย.64

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.4 270,000 270,000 เฉพำะเจำะจง ป.เพ่ิมทรัพย์ 270,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 28/2564 ลว.23ก.ย.64

27 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.6 69,000 69,000 เฉพำะเจำะจง ป.เพ่ิมทรัพย์ 69,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 29/2564 ลว.23ก.ย.64

28 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.7 460,000 460,000 เฉพำะเจำะจง ป.เพ่ิมทรัพย์ 460,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 30/2564 ลว.23ก.ย.64

29 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.18 460,000 460,000 เฉพำะเจำะจง ป.เพ่ิมทรัพย์ 460,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 31/2564 ลว.23ก.ย.64

30 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.13 270,000 270,000 เฉพำะเจำะจง ป.เพ่ิมทรัพย์ 270,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 32/2564 ลว.27ก.ย.64

31 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.15 270,000 270,000 เฉพำะเจำะจง ป.เพ่ิมทรัพย์ 270,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 33/2564 ลว.27ก.ย.64

32 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.5 460,000 460,000 เฉพำะเจำะจง ป.เพ่ิมทรัพย์ 460,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 34/2564 ลว.27ก.ย.64

33 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.21 310,000 310,000 เฉพำะเจำะจง เอสซีทีเดคอเรช่ัน 310,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 35/2564 ลว.27ก.ย.64

34 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.2 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง หจก.วัฒนกฤษชัย 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 36/2564 ลว.27ก.ย.64

35 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.6 90,000 90,000 เฉพำะเจำะจง หจก.วัฒนกฤษชัย 90,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 37/2564 ลว.27ก.ย.64

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.22 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง หจก.วัฒนกฤษชัย 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 38/2564 ลว.27ก.ย.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ
วันท่ี 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564      (2)
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37 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.18 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง หจก.วัฒนกฤษชัย 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 39/2564 ลว.27ก.ย.64

38 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.8 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง หจก.วัฒนกฤษชัย 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 40/2564 ลว.27ก.ย.64

39 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.7 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง เอสซีทีเดคอเรช่ัน 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 41/2564 ลว.27ก.ย.64

40 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม.5 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง เอสซีทีเดคอเรช่ัน 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 42/2564 ลว.27ก.ย.64

41 โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก 56,000 56,000 เฉพำะเจำะจง นำยอ้ำนำจ  แสนสระน้อย 56,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 43/2564 ลว.27ก.ย.64

42 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน ม.11 120,000 120,000 เฉพำะเจำะจง นำยวีระ คมพรมรำช 120,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 44/2564 ลว.27ก.ย.64

43 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัทล์ฯ ม.15 480,000 480,000 เฉพำะเจำะจง เอส.พี.อินเตอร์ 480,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 45/2564 ลว.27ก.ย.64

44 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัทล์ฯ ม.4 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง นำยอ้ำนำจ  แสนสระน้อย 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 46/2564 ลว.28ก.ย.64

45 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน ม.10 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด ชำญพรมรำช 100,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 47/2564 ลว.30ก.ย.64

46 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยแบบท่อลอดฯ ม.20 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด ชำญพรมรำช 498,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 48/2564 ลว.30ก.ย.64

47 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ม.21 160,000 160,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด ชำญพรมรำช 160,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 49/2564 ลว.30ก.ย.64

48 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ม.7 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด ชำญพรมรำช 100,000 รำคำต้่ำสุด สัญญำจ้ำงเลขท่ี 50/2564 ลว.30ก.ย.64

49
50
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
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