
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 ซ้ือน้้าด่ืม (ปจ.เดือนตุลาคม60) 1,320 1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอสวอเตอร์ไลฟ์ 1,320.00 ราคาต้่าสุด 668/60 ลว 2 ต.ค.60

2 ซ้ือ Toner brother หมึก (คลัง) 1,290 1,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 1,290.00 ราคาต้่าสุด 726/60 ลว 20 ต.ค.60

3 ซ้ือวัสดุ สนง (คลัง) 5,220 5,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 5,220.00 ราคาต้่าสุด 727/60 ลว 20 ต.ค.60

4 ซ้ือพวงมาลา  ร.5 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่อผกา 1,000.00 ราคาต้่าสุด 728/60 ลว 20 ต.ค.60

5 ซ้ือแบบพิมพ์ 4,655 4,655.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์รักษาดินแดน 4,655.00 ราคาต้่าสุด 738/60 ลว 30 ต.ค.60

6 ซ้ือวัสดุโครงการก่อสร้าง ปภ 7,530 7,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวี 7,530.00 ราคาต้่าสุด 751/60 ลว 31 ต.ค.60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่.............. เดอืน ............................... พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 ซ้ือน้้าด่ืม (ปจ.เดือนพฤศจิกายน) สป 900 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอสวอเตอร์ไลฟ์ 900.00 ราคาต้่าสุด 757/60 ลว 1 พ.ย.60

2 ประกันรถ ขง 7984 นม รถกู้ชีพ 19,691.19 19,691.19 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรแท้ประกันภัย 19,691.19 ราคาต้่าสุด 763/60 ลว 6พ.ย.60

3 ประกันรถ ขม 5868 นม รถ.ปภ 8,545.79 8,545.79 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรแท้ประกันภัย 8,545.79 ราคาต้่าสุด 766/60 ลว 8 พ.ย.60

4 ประกันรถ ผจ 9940 นม รถบรรทุกน้้า 8,078.17 8,078.17 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรแท้ประกันภัย 8,078.17 ราคาต้่าสุด 767/60 ลว 8 พ.ย60

5 ประกันรถ กฉ 9316 นม รถฟอร์ด 7,946.04 7,946.04 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรแท้ประกันภัย 7,946.04 ราคาต้่าสุด 768/60 ลว 8 พ.ย.60

6 ซ้ือวัสดุ สนง (คลัง) 4,980 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งพาณิชย์ 4,980.00 ราคาต้่าสุด 777/60 ลว 14 พ.ย.60

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สป 6,570 6,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 6,570.00 ราคาต้่าสุด 778/60 ลว 14 พ.ย.60

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง  กองช่าง 4,806 4,806.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ก่อสร้าง 4,806.00 ราคาต้่าสุด 787/60 ลว 20 พ.ย.60

9 ประกันรถบรรทุก สีขาว กองช่าง 8,334.66 8,334.66 เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะประกันภัย 8,334.66 ราคาต้่าสุด 785/60 ลว 20 พ.ย.60

10 ประกันรถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง 14,338.45 14,338.45 เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะประกันภัย 14,338.45 ราคาต้่าสุด 786/60 ลว 20 พ.ย.60

11 ซ้ือวัสดุ สนง สป 2,620 2,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 2,620.00 ราคาต้่าสุด 804/60 ลว 20 พ.ย.60

12 ซ้ือน้้าด่ืม (ธ.ค 60) สป 525 525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอสวอเตอร์ไลฟ์ 525.00 ราคาต้่าสุด 817/60 ลว 30 พ.ย.60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่.............. เดอืน ............................... พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 จ้างอาหารว่างประชุมสภา 4/2560 7,000 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึ่งนุช  พจน์ฉิมพลี 7,000.00 ราคาต้่าสุด 837/60  ลว 12 ธ.ค.60

2 จ้างท้าปฏิทินประจ้าปี 2561 79,200 79,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สกุลไทย 79,200.00 ราคาต้่าสุด 843/60  ลว 15 ธ.ค.60

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 750 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 750.00 ราคาต้่าสุด 845/60 ลว 18 ธ.ค.60

4 จ้างท้าป้าย-โครงการ 7 วันอันตราย 17,672 17,672.00 เฉพาะเจาะจงนางสาวชนัตดา  การบรรจง 17,672.00 ราคาต้่าสุด 868/60 ลว  22 ธ.ค.60

5 ซ้ือวัสดุ สนง  สป 4,205 4,205.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,205.00 ราคาต้่าสุด 820/60 ลว 1 ธ.ค.60

6 ซ้ือน้้ามัน-ปัญหาภัยแล้ง  สป 16,260 16,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 16,260.00 ราคาต้่าสุด 824/60 ลว 4 ธ.ค.60

7 ซ้ือวัสดุ สนง สป (กระดาษ A 4) 4,350 4,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,350.00 ราคาต้่าสุด 825/60 ลว 4 ธ.ค.60

8 ซ้ือวัสดุประจ้ารถน้้าอเนกประสงค์ 11,198 11,198.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ก่อสร้าง 11,198.00 ราคาต้่าสุด 842/60  ลว 15 ธ.ค 60

9 ซ้ือยางรถยนต์ ทะเบียน ขง 8319 นม 23,200 23,200.00 เฉพาะเจาะจง ปักธงชัยการยาง 23,200.00 ราคาต้่าสุด 864/60 ลว 21 ธ.ค.60

10 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 3 เคร่ือง การศึกษาฯ 28,500 28,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรวิวัตพานิช 28,500.00 ราคาต้่าสุด 867/60 ลว 21 ธ.ค.60

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ลูกบิดประตู) ศึกษา 385 385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ก่อสร้าง 385.00 ราคาต้่าสุด 80/60 ลว 22 ธ.ค.60

12 ซ้ือวัสดุ สนง กองช่าง 4,554 4,554.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,554.00 ราคาต้่าสุด 871/60 ลว 22 ธ.ค.60

13 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ (หัวจ่ายออกซิเจน) 4,815 4,815.00 เฉพาะเจาะจงหจก.เตียวเจริญคอมมูนิเคชั่น 4,815.00 ราคาต้่าสุด 873/60 ลว 25ธ.ค.60

14 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 7 วันอันตราย (ปีใหม)่ 2,818 2,818.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 2,818.00 ราคาต้่าสุด 874/60 ลว 26 ธ.ค.60

15 ซ้ือวัสดุ สนง (คลัง) 2,038 2,038.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 2,038.00 ราคาต้่าสุด 877/60 ลว 26 ธ.ค.60

16 ซ้ือน้้าด่ืม (ปจ.เดือน มกราคม 61) สป 600 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสทีวอเตอร์ไลฟ์ 600.00 ราคาต้่าสุด 889/60 ลว 29 ธ.ค.60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่8 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2561 (1)



17 ซ้ือหนังสือพิมพ,์วารสาร (ม.ค.60) สป 940 940.00 เฉพาะเจาะจงนางสาววิจิตรา  จริยโกศล 940.00 ราคาต้่าสุด 891/60  ลว 29 ธ.ค.60

แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 จ้างท้าป้ายโครงการวันเด็ก (13 ม.ค.61) 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจงนางสาวชนัตดา  การบรรจง 1,000.00 ราคาต้่าสุด 18/61  ลว 9 ม.ค.61

2 จ้างเหมาท้าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม (วันเด็ก) 20,000 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึ่งนุช  พจน์ฉิมพลี 20,000.00 ราคาต้่าสุด 19/61  ลว 9 ม.ค.61

3 จ้างเหมาติดต้ังเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง 5,000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองคูณ  พิมเคน 5,000.00 ราคาต้่าสุด 20/61  ลว 9 ม.ค.61

4 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 5,000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชูชีพ  รมยาคม 5,000.00 ราคาต้่าสุด 21/61  ลว 9 ม.ค.61

5 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 3,000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีราวัฒน์  นัยพรม 3,000.00 ราคาต้่าสุด 25/61  ลว 11 ม.ค.61

6

จ้างเปล่ียนยาง ทะเบียนรถ กฉ 9316 

นม

12,000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปักธงชัยการยาง 12,000.00 ราคาต้่าสุด 51/61  ลว 23 ม.ค 61

7 จ้างเหมาท้าป้าย-สธ 10,279 10,279.00 เฉพาะเจาะจงนางสาวชนัตดา  การบรรจง 10,279.00 ราคาต้่าสุด 57/61 ลว26 ม.ค.61

8

จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 

กฉ 9316

3,950 3,950.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษลักษณ์  รวงผ่ึง 3,950.00 ราคาต้่าสุด 65/61  ลว 29  ม.ค.61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่5 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  -สป 2,400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด๊อกเตอร์แอร์ 2,400.00 ราคาต้่าสุด 90/61  ลว 5 ก.พ.61

2 จ้างยานพาหนะ ตามโครงการอบรมคุณธรรม สป 7,000 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช  เลิศศิริมงคล 7,000.00 ราคาต้่าสุด 100/61 ลว 12 ก.พ.61

3 จ้างเหมาท้าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม สป 7,840 7,840.00 เฉพาะเจาะจง นายห่วง  แพรพรมราช 7,840.00 ราคาต้่าสุด 101/61 ลว 12 ก.พ.61

4 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการอบรมคุณธรรม สป 240 240.00 เฉพาะเจาะจงนางสาวชนัตดา  การบรรจง 240.00 ราคาต้่าสุด 102/61 ลว 12 ก.พ.61

5 จ้างจัดเตรียมสถานที-่โครงการกีฬา 5,000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชูชีพ  รมยาคม 5,000.00 ราคาต้่าสุด 123/61  ลว 14 ก.พ.61

6 จ้างเหมาท้าอาหาร(ปธ.สภา ) 8,280 8,280.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึ่งนุช  พจน์ฉิมพลี 8,280.00 ราคาต้่าสุด 135/61  ลว 22 ก.พ.61

7 จ้างเหมาซ่อมรถ ทะเบียน ขง 7984 นม 3,686.15 3,686.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ 3,686.15 ราคาต้่าสุด 144/61  ลว 26 ก.พ.61

8 จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจ.ม.ีค.61 6,861.55 6,861.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ 6,861.55 ราคาต้่าสุด 148/61  ลว 28 ก.พ.61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่5 เดอืน มนีาคม  พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สป 400 400.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา  จักษุรักษ์ 400.00 ราคาต้่าสุด 181/61  ลว 9 ม.ีค.61

2 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  กองศึกษา 600 600.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา  จักษุรักษ์ 600.00 ราคาต้่าสุด 182/61  ลว 9 ม.ีค.61

3 จ้างเหมาติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต 3710 3,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเบิล ที อินเตอร์เน็ต 3,710.00 ราคาต้่าสุด 200/61  ลว 19 ม.ีค.61

4 จ้างเหมาบุคคลภายนอก น.ส.กรรณิกา ค้าเกษม 3770 3,770.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิกา ค้าเกษม 3,770.00 ราคาต้่าสุด 201/61 ลว 19 ม.ีค.61

5 จ้างเหมาก้าจัดส่ิงปฏิกูล 3000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน์  นัยพรม 3,000.00 ราคาต้่าสุด 203/61 ลว 19 ม.ีค.61

6 จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา-งานบรวงสรวงย่าโม 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่อผกา 1,000.00 ราคาต้่าสุด 209/61 ลว 21 ม.ีค.61

7 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์-สป 1,950 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 1,950.00 ร่าคาต้่าสุด 211/61 ลว 21 ม.ีค.61

8 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล-สธ (รณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัข 4,850 4,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัตดา  การบรรจง 4,850.00 ราคาต้่าสุด 212/61 ลว 21 ม.ีค.61

9 จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจ เมษายน 61 7,915.10 7,915.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ 7,915.10 ราคาต้่าสุด 238/61 ลว 30 ม.ีค.61

10 จ้างเหมาท้าป้าย(ประชาสัมพันธุศู์นย์ด้ารงค์ธรรม) 3,700 3,700.00 เฉพาะเจาะจงนางสาวชนัตดา  การบรรจง 3,700.00 ราคาต้่าสุด 245/61  ลว 30 ม.ีค.61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่9 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 ชื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคาร สป.) 7,883.00          7,883.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ 7,883.00 ราคาต้่าสุด 141/61 ลว 26 เม.ย.61

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 325.00            325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 325.00 ราคาต้่าสุด 142/61 ลว 26 เม.ย.61

3 จ้างเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง (โมโตครอส) 15,000 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองคูณ  พิมเคน 15,000.00 ราคาต้่าสุด 259/61  ลว 10 เม.ย 61

4 จ้างเหมาการแสดง โครงการประเพณีสงกรานต์ 30,000 30,000.00 เฉพาะเจาะจงนายนุกูล  ผลประเสริฐพร 30,000.00 ราคาต้่าสุด 261/61  ลว 10 เม.ย.61

5
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถ ขง 8319 

นม

19,771.46 19,771.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ 19,771.46 ราคาต้่าสุด 283/61 ลว 11 เม.ย.61

6
จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรักษารถบรรทุกน้้า-

ผจ 9940

1,550 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ 1,550.00 ราคาต้่าสุด 290/61  ลว 19 เม.ย.61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่4 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 ซ่อมบ้ารุงรถยนต์  ขง 7984 นม. 6,440.87          6,440.84 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โตโยต้าเขาใหญ่  6,440.87 ราคาต้่าสุด 152/61 ลว 18 พ.ค.61

2 จ้างซ่อมซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 1,500.00 ราคาต้่าสุด 154/61 ลว 31 พ.ค.61

3 ซ้ือน้้ามันดีเซล 300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 300.00 ราคาต้่าสุด 146/61 ลว 7 พ.ค.61

4 ชื้อน้้ามันดีเซล (กองช่าง) 83,700.00        83,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 83,700.00                ราคาต้่าสุด 147/61 ลว 7 พ.ค.61

5 ชื้อวัสดุการเกษตร  สป. 440.00            440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยบริการ 440.00 ราคาต้่าสุด 154/61 ลว 21 พ.ค.61

6 ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สป. 29,350.00        29,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 29,350.00 ราคาต้่าสุด 155/61 ลว 21 พ.ค.61

7 ซ้ือน้้ามันสูบน้้า ม.2 17,160.00        17,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 17,160.00 ราคาต้่าสุด 156/61 ลว 16 พ.ค.61

8

ซ้ือวัสดุตามโครงการปรับปรุงและ

ซ่อมแซม

52,312.00        52,312.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ 52,312.00 ราคาต้่าสุด 157/61 ลว พ.ค.61

9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว    สป. 2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 2,400.00 ราคาต้่าสุด 158/61 ลว 22 พ.ค.61

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  กองช่าง 5,530.00          5,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 5,530.00 ราคาต้่าสุด 159/61 ลว 30 พ.ค.61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่4 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2561 (1)



11

12

13

14

แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 จ้างตรวจเช็คสภาพรถ 88-6676 นม 3,040.00          3,040.00 เฉพาะเจาะจง มนตรี  แช่มพรมราช 3,040.00 ราคาต้่าสุด 169/61 ลว 19 ม.ิย.61

2 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 23,182.00        23,182.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 23,182.00 ราคาต้่าสุด 160/61 ลว 1 ม.ิย.61

3 ชื้อวัสดุส้านักงาน 5,230.00          5,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 5,230.00 ราคาต้่าสุด 161/61 ลว 1 ม.ิย.61

4 ชื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) 702.00            702.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก ประพันธ์คอนกรีต 702.00 ราคาต้่าสุด 165/61 ลว 7 ม.ิย.61

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,640.00          6,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 6,640.00 ราคาต้่าสุด 166/61 ลว 11 ม.ิย.61

6 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 87,300.00        87,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสภาพร 87,300.00 ราคาต้่าสุด 170/61 ลว 20 ม.ิย.61

7 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม) 465.00            465.00 เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมทิพย์สมบัติ 465.00 ราคาต้่าสุด 171/61 ลว 25 ม.ิย.61

8 ซ้ือวัสุดุก่อสร้าง สป 2,663.00          2,663.00 เฉพาะเจาะจงร้านเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์ก่อสร้าง 2,663.00 ราคาต้่าสุด 172/61 ลว 25 ม.ิย.61

9 ชื้อวัสดุทางการเกษตร 4,900.00          4,900.00 เฉพาะเจาะจงร้านเจนทวีทรัพย์อุปกรณ์ก่อสร้าง 4,900.00 ราคาต้่าสุด 173/61 ลว 26 ม.ิย.61

10 วือ้วัสดุส้านักงาน (กองคลัง 5,010.00          5,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 5,010.00 ราคาต้่าสุด 174/61 ลว 26 ม.ิย.61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่5 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (1)



11

12

แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน ก.ค. 6,317.80          6,317.80   เฉพาะเจาะจงบริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ้ากดั 6,317.80                  ราคาต้่าสุด 166/61 ลว 1 ก.ค.61

2 จ้างปรัปปรุงโปรแกรม Notebook 400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 400.00 ราคาต้่าสุด 175/61 ลว 5 ก.ค.61

3 ซ้ืออวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก(กองคลัง) 2,290.00          2,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 2,290.00 ราคาต้่าสุด 182/61 ลว 5 ก.ค.61

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,966.00          1,966.00   เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 1,966.00                  ราคาต้่าสุด 183/61 ลว 5 ก.ค.61

5 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (สาธาร ฯ) 7,952.00          7,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 7,952.00 ราคาต้่าสุด 184/61 ลว.5 ก.ค.61

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาธาร ฯ) 1,984.00          1,984.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 1,984.00 ราคาต้่าสุด 185/61 ลว.5 ก.ค.61

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,330.00          1,330.00 เฉพาะเจาะจง บ้านยาปักธงชัย 1,330.00 ราคาต้่าสุด 185/61 ลว 5 ก.ค.61

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 4,600.00          4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,600.00 ราคาต้่าสุด 186/61 ลว 12 ก.ค61

9 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 4,350.00          4,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 4,350.00 ราคาต้่าสุด 187/61 ลว.19 ก.ค.61

10 ซ้ือวัสดุคอม (กองคลัง) 6,400.00          6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท 6,400.00 ราคาต้่าสุด 188/61 ลว 19 ก.ค.61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฏาคม

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่6 เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (1)
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง



11 ซ้ือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (สาธาร ฯ) 97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิวัฒน์พานิช 97,500.00 ราคาต้่าสุด 189/61 ลว 21 ก.ค.61

12

13

14

15

16

แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 ซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ (สป.) 115,000.00      115,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีคิวทูมิตเตอร์ 115,000.00 ราคาต้่าสุด 193/61 ลว 3 ส.ค.61

2 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ 97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิวัฒน์พานิช 97,500.00 ราคาต้่าสุด 194/61 ลว 6 ส.ค.61

3 จัดซ้ือน้้ามันพ้นหมอกควัน 2,606.00          2,606.00 เฉพาะเจาะจง เจริญชัยบริการ 2,606.00 ราคาต้่าสุด 195/61 ลว 6 ส.ค.61

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) 37,070.00        37,070.00 เฉพาะเจาะจง ร่นสมาร์ท 37,070.00 ราคาต้่าสุด 196/61 ลว 6 ส.ค.61

5 จ้างเหมาเวทีเคร่ืองเสียง 18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองคูณ  พิมเคน 18,000.00 ราคาต้่าสุด 197/61 ลว 6 ส.ค.61

6 จ้างตกแต่งสถานที ่ 15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  ไข่พรมราช 15,000.00 ราคาต้่าสุด 200/61 ลว 8 ส.ค.61

7 ค่าเช่าเต้นท์ สถานที ่ 2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ รมยาคม 2,600.00 ราคาต้่าสุด 201/61 ลว 20 ส.ค.61

8 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 800.00            800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 800.00 ราคาต้่าสุด 202/61 ลว 23 ส.ค.61

9

10

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่7 เดอืน กันายน พ.ศ. 2561 (1)



11

12

13

14

แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,840.00          1,840.00 เฉพาะเจาะจงร้านเจนทวทีรัพย์อุปกรณ์ก่อสร้าง 1,840.00 ราคาต้่าสุด 215/61 ลว 7 ก.ย.61

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,408.00          1,408.00 เฉพาะเจาะจงร้านเจนทวทีรัพย์อุปกรณ์ก่อสร้าง 1,408.00 ราคาต้่าสุด 216/61 ลว 7 ก.ย.61

3 จ้างเหมาจัดท้าเว็บไซต์ 7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจงบริษทัไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซต์ จ้ากัด 7,000.00 ราคาต้่าสุด 217/61 ลว 17 ก.ย.61

4 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 9,360.00          9,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 9,360.00 ราคาต้่าสุด 220/61 ลว 21 ก.ย.61

5 ซ้ือชุดประชาสัมพันธ์ส้าหรับติดบนหลังคารถ 35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว 35,000.00 ราคาต้่าสุด 221/61 ลว ก.ย.61

6 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง J.B.Frie 50,000.00 ราคาต้่าสุด 222/61 ลว 24 ก.ย.61

วันที ่5 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561 (1)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ




