
แบบ สขร. 1

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

1 จ๎างเหมาจัดท าพวงมาลาวันที ่13 ต.ค.62 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าเพย ธรรมดอน 1,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 14/2563 ลว.13ต.ค.63

2 จ๎างเหมาจัดท าพวงมาลาวันที ่23 ต.ค.63 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าเพย ธรรมดอน 1,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 15/2563 ลว.1ต.ค.63

3 เชําเคร่ืองถํายเอกสาร (กองชําง) 7,966.60 7,966.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริกโก๎ ประเทศไทยจ ากัด 7,966.60 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 14/2563 ลว.1ต.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่4 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562      (1)

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด.5ศพด. 86,870.26 86,870.26 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 86,870.26 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2563 ลว.1 พ.ย.62

2 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ 434,280.00 434,280.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 434,280.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2563 ลว.1 พ.ย.62

3 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ 319,767.62 319,767.62 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 319,767.62 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2563 ลว.1 พ.ย.62

4 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง  (หินคลุก)  (กองชําง) 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจนทวทีรัพยอ์ุปกรณ์กํอสร๎าง 150,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2563 ลว.6 พ.ย.62

5 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (กองคลัง) 157,200.00 157,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 157,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2563 ลว.8 พ.ย.62

6 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (สป.) 495.00 495.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญชัยบริการ 495.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2563 ลว.8 พ.ย.62

7 ซ้ือน้ ามันสูบน้ า หมูํ 6,หมูํ 15 46,760.00   46,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสภาพร 46,760.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2563 ลว.15 พ.ย.62

8 ซ้ือวัสดุอื่นๆโครงการแหลํงเรียนรํูสํูโลกกว๎างฯ 1,950.00    1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 1,950.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2563 ลว.26 พ.ย.62

9 จ๎างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล (สป) 3,000.00    3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีราวัฒน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่19/2563 ลว.8 พ.ย.62

10 จ๎างซํอมบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง (กฉ 9316 นม.) 4,000.00    4,000.00 เฉพาะเจาะจง นาโนํการชําง 4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่37/2563 ลว.15 พ.ย.62

11 จ๎างซํอมบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง (ขม5868 นม.) 2,200.00    2,200.00 เฉพาะเจาะจง นาโนํการชําง 2,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่38/2563 ลว.15พ.ย.62

12 จ๎างปา้ยโครงการจัดเก็บภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร๎าง 9,840.00 9,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ ค าจันทร์ 9,840.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 39/2563 ลว.15พ.ย..62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2562

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่2 เดอืนธันวาคม  พ.ศ. 2562   (1)

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

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

13 จ๎างจัดท าป้ายโครงการแหลํงเรียนร๎ูสํูโลกกว๎าง 306.00 306.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเกํงศิลป2์ 306.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่41/2563 ลว.26 พ.ย..62

14 จ๎างเหมายานพาหนะโครงการแหลํงเรียนร๎ูสํูโลกกวา๎ง 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอมฯ 2,100.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 43/2563 ลว.26พ.ย.62

15 จ๎างซํอมคอมพวิเตอร์โน๏ตบุ๏ค (กองการศึกษา ฯ ) 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 3,100.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 45/2563 ลว.27พ.ย.62

16 จ๎างซํอมบ ารุงรักษารถบรรทุกน้ า(ผจ.9940 นม.) 8,780.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี แชํมพรมราช 8,780.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 46/2563 ลว.27พ.ย.62

17 จ๎างซํอมคอมพวิเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟ) (สาธารณสุขฯ) 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 1,350.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่47/2563 ลว.27พ.ย.62

18 จ๎างซํอมคอมพวิเตอร์  (กองชําง) 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 1,600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่48/2563 ลว.29 พ.ย.62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2562

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่2 เดอืนธันวาคม  พ.ศ. 2562   (2)

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1  (กองชําง) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 30,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2563 ลว.2 ธ.ค.62

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 10,035.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 10,035.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2563 ลว.2 ธ.ค..62

3 ซ้ือวสัดุตามโครงการจัดเก็บภาษทีี่ดินและส่ิงปลุกสร๎าง 14,075.00 14,075.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 14,075.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่25/2563 ลว13 ธ.ค.62

4 จ๎างจัดเตรียมสถานที่ ในวนัที่ 12 ธ.ค.62 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ไขํพรมราช 5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 55/2563 ลว.6 ธ.ค.62

5 จ๎างผ๎ูฝึกสอนร าวงย๎อนยุค (งานผ๎าไหม) 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางบุษบา  แขตะขบ 5,600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 56/2563 ลว.6 ธ.ค.62

6 จ๎างเหมาชํางแตํงหน๎า (งานผ๎าไหม) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ดีเจริญ 10,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 58/2563 ลว.6 ธ.ค.62

7 จ๎างเหมาจัดหาอาหาร (วนัแขํงร าวงย๎อนยุคงานผ๎าไหม) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึ่งนุช พจน์ฉิมพลี 2,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 59/2563 ลว.6 ธ.ค.62

8 จ๎างเหมาจัดท าป้ายโครงการงานผ๎าไหม 1,500.00    1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเกํงศิลป์ 2 1,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 60/2563 ลว.6 ธ.ค.62

9 จ๎างจัดท าปฏิทินเนื่องในวันขึ้นปีใหมํ 76,800.00   76,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  สุขสุเดช 76,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 68/2563 ลว.2 ธ.ค.62

10 จัดท าป้าย 7 วันอันตราย 19,680.00   19,680.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าเกํงศิลป2์ 19,680.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 71/2563 ลว.17 ธ.ค.62

11 จ๎างซํอมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 300.00       300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านคอมเทค 300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 72/2563 ลว.17 ธ.ค.62

12 จ๎างเหมาเชําเต๎นท ์7 วนัอันตราย 8,400.00    8,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชูชีพ รมยาคม 8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่ 79/2563 ลว.17 ธ.ค.62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่3 เดอืนมกราคม  พ.ศ. 2563   (1)

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

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

13 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 13 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสรยา ทองค าพิมพ์ 220,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่1/2563 ลว.19 ธ.ค.62

14 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 4 116,000.00 116,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสรยา ทองค าพิมพ์ 116,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่2/2563 ลว.19 ธ.ค.62

15 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 16 498,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสรยา ทองค าพิมพ์ 498,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่3/2563 ลว.19 ธ.ค.62

16 โครงการวํอมแซมถนนสายบ๎านยางกระทุง หมูํ2 154,000.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง นางอนุจศรี สวนสระน๎อย 154,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่4/2563 ลว.19 ธ.ค.62

17 โครงการวํอมแซมถนนสายบ๎านหนองไผํ หมู7ํ 118,000.00 118,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนุจศรี สวนสระน๎อย 118,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่5/2563 ลว.19 ธ.ค.62

18 โครงการขุดลอกคลองล าส าลาย หมูํ 16 499,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสรยา ทองค าพิมพ์ 499,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่6/2563 ลว.24 ธ.ค.62

19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 16 498,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสรยา ทองค าพิมพ์ 498,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่3/2563 ลว.19 ธ.ค.62

20 โครงการซํอมแซมถนนสายบ๎านยางกระทุง หมู2ํ 154,000.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง นางอนุจศรี สวนสระน๎อย 154,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่4/2563 ลว.19 ธ.ค.62

21 โครงการซํอมแซมถนนสายบ๎านหนองไผํ หมูํ 7 118,000.00 118,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนุจศรี สวนสระน๎อย 118,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่5/2563 ลว.19 ธ.ค.62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่3 เดอืนมกราคม  พ.ศ. 2563   (2)

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง  (สป.) 17,309.00 17,309.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจนทวทีรัพยอ์ุปกรณ์กํอสร๎าง 17,309.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่29/2563 ลว.2 ม.ค.63

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองชําง) 20,235.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 20,235.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่30/2563 ลว.2 ม.ค.63

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ศษ) 18,524.00 18,524.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 18,524.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่44/2563 ลว.15 ม.ค.63

4 ซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว (ศษ) 15,330.00 15,330.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 15,330.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่45/2563 ลว.15 ม.ค.63

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (กองชําง) 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติฟ้าครุภัณฑ์ 10,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่47/2563 ลว.15 ม.ค.63

6 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว (สป.) 5,280.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 5,280.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่48/2563 ลว.15 ม.ค.63

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ 10,134.00 10,134.00 เฉพาะเจาะจง บา๎นยาปกัธงชัย 10,134.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่56/2563 ลว.28 ม.ค.63

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน  (สป.) 4,830.00 4,830.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 4,830.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่58/2563 ลว.31 ม.ค.63

9 ซํอมบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง (กฉ9316 นม.) 1,800.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง นาโนการชําง 1,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่82/2563 ลว.2 ม.ค.63

10 ซํอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๏คบุ๏ค 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 1,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่83/2563 ลว.2 ม.ค.63

11 ซํอมบ ารุงรักษาเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ (สป.) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่84/2563 ลว.2 ม.ค.63

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 1,796.00 1,796.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญธกิา เซวงวงศ์สิน 1,796.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่85/2563 ลว.6 ม.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่3 เดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   (1)

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

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

13 จ๎างจัดท าป้ายวันเด็ก 1,000.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ ค าจันทร์ 1,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่86/2563 ลว.6 ม.ค.63

14 จ๎างเหมาเต๎นท์งานวันเด็ก 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชูชีพ รมยาคม 4,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่87/2563 ลว.6 ม.ค.64

15 จ๎างเหมาจัดท าอาหารงานวันเด็ก 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึ่งนุช พจน์ฉิมพลี 20,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่88/2563 ลว.6 ม.ค.63

16 จ๎างจัดเตรียมเวทีเคร่ืองเสียงงานวันเด็ก 8,000.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง นายทองคูณ  พมิเคน 8,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่89/2563 ลว.6 ม.ค.63

17 ซ้ือรางวัลส าหรับเด็กในงานวันเด็ก 14,960.00 14,960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญธกิา เซวงวงศ์สิน 14,960.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่91/2563 ลว.6 ม.ค.63

18 จ๎างเหมาสูบส่ิงปฏกิูล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีราวฒัน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่94/2563 ลว.15 ม.ค.63

19 จ๎างซํอมบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง กฉ 9316 นม. 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นาโนการชําง 3,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่95/2563 ลว.15 ม.ค.63

20 จ๎างซํอมบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง ขง8319 นม. 25,416.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต๎าเขาใหญํจ ากัด 25,416.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่96/2563 ลว.15 ม.ค.63

21 เปล่ียนยางรถกระเช๎าไฟฟ้า 88-6676 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง ปกัธงชัยการยาง (1992) 40,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่97/2563 ลว.24 ม.ค.63

22 จ๎างเหมาถํายเอกสารและเข๎าเลํมเอกสาร 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านมุกแม็ก 9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่102/2563 ลว.31 ม.ค.63

23 โครงการขุดลอกคลองล าส าลาย หมูํ 16 499,000.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสรยา ทองค าพมิพ์ 499,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่6/2563 ลว.13 ม.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่3 เดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   (2)

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

24 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล หมูํ 7 139,500.00 139,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เอมอร จั้นพลแสน 139,500.00 ราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่7/2563 ลว.13 ม.ค.63

25 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล หมูํ 8 139,500.00 139,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เอมอร จั้นพลแสน 139,500.00 ราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่8/2563 ลว.13 ม.ค.63

26 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 460,000.00 460,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสรยา ทองค าพิมพ์ 460,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่9/2563 ลว.3 ก.พ.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่3 เดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   (3)

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 1,320.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่61/2563 ลว.4 ก.พ..63

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) 7,650.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 7,650.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่62/2563 ลว.4 ก.พ..63

3 ซ้ือน้ ามันสูบน้ าบ๎านน๎อย ม.13 47,490.00 47,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 47,490.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่66/2563 ลว.12 ก.พ..63

4 ซ้ือวสัดุในการแขํงขันกีฬา "ตะขบคัพ" 14,620.00 14,620.00 เฉพาะเจาะจง R&T sport 14,620.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่70/2563 ลว.24 ก.พ..63

5 ซ้ือถ๎วยหรือโลํรางวลั งานกีฬา "ตะขบคัพ" 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง R&T sport 25,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่71/2563 ลว.24 ก.พ..63

6 ซ้ือชุดกีฬางานกีฬาตะขบคัพ 76,000.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง R&T sport 76,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่72/2563 ลว.24 ก.พ..63

7 ซ้ือวัสดุทีจ่ าเป็นงานกีฬาตะขบคัพ 5,740.00 5,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติฟา้ครุภณัฑ์ 5,740.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่73/2563 ลว.24 ก.พ..63

8 ซํอมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ (สป.) 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ด๏อกเตอร์แอร์ 2,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่104/2563 ลว.4 ก.พ.63

9 ซํอมบ ารงรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 750.00 86,870.26 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 750.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่105/2563 ลว.4 ก.พ.63

10 ซํอมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ (ศษ) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่106/2563 ลว.4 ก.พ.63

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) 36,110.00 36,110.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร๊ินเตอร์โซน 36,110.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่107/2563 ลว.5 ก.พ.63

12 จ๎างเหมายจัดท าปา้ยโครงการกีฬาตะขบคัพ 6,282.00 6,282.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเกํงศิลป์ 2 6,282.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่113/2563 ลว.24 ก.พ.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่2 เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2563   (1)

ล าดบั

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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จัดจ้าง 
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คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

13 จ๎างจัดเตรียมสถานทีก่ีฬาตะขบคัพ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  กะทิพรมราช 15,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่114/2563 ลว.24 ก.พ.63

14 จ๎างเหมาเคร่ืองเสียงกีฬาตะขบคัพ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ประมัดสระน๎อย 12,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่115/2563 ลว.24 ก.พ.63

15 จ๎างเชําเต๎นท์พร๎อมเก๎าอี้กีฬาตะขบคัพ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชูชีพ รมยาคม 11,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่116/2563 ลว.24 ก.พ.63

16 จ๎างเหมาท าอาหารพร๎อมเคร่ืองด่ืมกีฬาตะขบคัพ 35,800.00 35,800.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึ่งนุช พจน์ฉิมพลี 35,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่117/2563 ลว.24 ก.พ.63

17 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติก 460,000.00 460,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสรยา ทองค าพิมพ์ 460,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที่ 9/2563 ลว.3 ก.พ.63

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่2 เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2563   (2)

ล าดบั

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 151,200.00 151,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 151,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่75/2563 ลว.5 ม.ีค.63

2 ซ้ือวัสดส านักงาน (กองคลัง) 15,325.00 15,325.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร๊ินเตอร์โซน 15,325.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่81/2563 ลว.9 ม.ีค.63

3 ซ้ือวสัดุกํอสร๎าง (สป.) 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจนทวีทรัพย์ 2,140.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่83/2563 ลว.13 ม.ีค.63

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยรํวมใจไวรัสโคโรนา 39,510.00 39,510.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทนัสมัย 39,510.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่84/2563 ลว 13 ม.ีค.63

5 ซํอมรถน้ า ผจ.9940 นม. 10,450.00 10,450.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี แชํมพรมราช 10,450.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่85/2563 ลว.16 ม.ีค..63

6 ซ้ือวัสดุตามโครงการ covid-19 38,200.00 38,200.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิกเกษตรมหานคร 38,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ืเลขที่87/2563 ลว.16 ม.ีค..63

7 ซํอมรถยนต์สํวนกลาง กฉ 9316 นม. 8,105.00 8,105.00 เฉพาะเจาะจง นาโนการชําง 8,105.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่88/2563 ลว.17 ม.ีค..64

8 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (สป.) 19,630.00 19,630.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร๊ินเตอร์โซน 19,630.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่89/2563 ลว.20 ม.ีค.63

9 ซ้ือวสัดุเพื่อการสาธติการจัดท าหน๎ากากอนามัย 11,290.00 11,290.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านผ๎าเมตร ผ๎าหลา สวยๆ 11,290.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่90/2563 ลว.20 ม.ีค..63

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป) 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 13,600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่91/2563 ลว.20 ม.ีค.63

11 ซ้ือน้ ายางมะตอย 500 ถุง 57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจนทวีทรัพย์ 57,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่93/2563 ลว.26 ม.ีค.63

12 ซ้ือน้ ามันสูบน้ า ม.2 12,660.00 12,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 12,660.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่94/2563 ลว.26 ม.ีค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่2 เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2563   (1)

ล าดบั

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

13 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิกเกษตรมหานคร 14,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่97/2563 ลว.31 ม.ีค.63

14 ซํอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๏คบุ๏ค (ศษ.) 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอม 2,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่120/2563 ลว.2 ม.ีค.63

15 จ๎างเหมาก าจัดส่ิงปฏิกุล (สป.) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีราวฒัน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่122/2563 ลว.6 ม.ีค.63

16 จ๎างจัดท าป้ายตามโครงการCOVID-19 10,374.00 10,374.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเกํงศิลป ์2 10,374.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่126/2563 ลว.17 ม.ีค.63

17 ซํอมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ (กองคลัง) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านคอมเทค 500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่128/2563 ลว.17 ม.ีค.63

18 ซํอมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ (สป.) 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร๊ินเตอร์โซน 150.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่129/2563 ลว.17 ม.ีค.63

19 จ๎างซํอมแซมกล๎อง cctv 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง อ.วทิยุ 1,600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่131/2563 ลว.27 ม.ีค.63

20 จ๎างจัดท าป้ายไวนิล (สาธารณสุขฯ) 1,863.00 1,863.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเกํงศิลป ์2 1,863.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่133/2563 ลว.31 ม.ีค..63

21 โครงการขุดลอกคลองล าส าลาย หมูํ 20 498,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมสํวน สินทลูพรมราช 498,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่10/63 ลว.20 ม.ีค.63

22 โครงการซํอมสร๎างถนนหนิคลุกคูคลอง  หมูํ 20 235,000.00 235,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมสํวน สินทลูพรมราช 235,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่11/63 ลว.24 ม.ีค.63

23 โครงการขุดเจาะบอํบาดาล  หมูํ 13 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมสํวน สินทลูพรมราช 120,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่12/63 ลว.27 ม.ีค.63

24 โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมูํบา๎น หมูํ 13 430,000.00 430,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมสํวน สินทลูพรมราช 430,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่13/63 ลว.30 ม.ีค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่2 เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2563   (2)

ล าดบั

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัคซีนพิษสุนัขบ๎า (กองสาธารณสุขฯ) 110,425.00 110,425.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรววิฒันพานิช 110,425.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่100/2563 ลว.2 เม.ย..63

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 11,464.00 11,464.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 11,464.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่104/2563 ลว.3 เม.ย..63

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป.) 8,590.00 8,590.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 8,590.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่105/2563 ลว.3 เม.ย..63

4 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง (กองการศึกษาฯ) 3,876.00 3,876.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจนทวทีรัพย์ 3,876.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่108/2563 ลว.3 เม.ย..63

5 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง (สป.) 6,116.00 6,116.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจนทวทีรัพย์ 6,116.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่109/2563 ลว.3 เม.ย..63

6 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน สูบน้ า ม.2 41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 41,600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่110/2563 ลว.8 เม.ย..63

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,324.00 6,324.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร๊ินเตอร์โซน 6,324.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่111/2563 ลว.9 เม.ย..63

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 1,527.00 1,527.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านคอมเทค 1,527.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่114/2563 ลว.16 เม.ย..63

9 จ๎างซํอมรถยนต์สํวนกลาง กฉ 9316 นม. 6,850.00 6,850.00 เฉพาะเจาะจง นาโนการชําง 6,850.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่115/2563 ลว.17 เม.ย..63

10 จ๎างสูบส่ิงปฏิกุล (สป.) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรวฒัน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่116/2563 ลว.17 เม.ย..63

11 ซ้ือวัสดส านักงาน (ผ๎ามําน) กองการศึกษาฯ 25,660.00 25,660.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคอนันต์ 25,660.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่118/2563 ลว.17 เม.ย..63

12 ซํอมแซมประตูห๎องปลัด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง อ.เจริญรวมชําง 2,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่135/2563 ลว. 2เม.ย..63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563   (1)

ล าดบั

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

13 ซํอมบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง ขม 5868 นม. 34,590.39 34,590.39 เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต๎าเขาใหญํจ ากัด 34,590.39 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่136/2563 ลว. 2เม.ย..63

14 ซํอมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิววเตอร์ (กองคลัง) 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านคอมเทค 1,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่141/2563 ลว.17เม.ย..63

15 จ๎างซํอมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พฒันายางกระทงุ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง อ.เจริญรวมชําง 51,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่142/2563 ลว.17เม.ย..63

16 โครงการขุดลอกคลอง  หมูํ 16 458,000.00 458,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมสํวน สินทลูพรมราช 458,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่14/63 ลว.17 เม.ย.63

17 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล หมูํ 7 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุข  ชื่นสระน๎อย 120,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่15/63 ลว.22 เม.ย.63

18 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล หมูํ 3 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุข  ชื่นสระน๎อย 110,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่16/63 ลว.22 เม.ย.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563   (2)

ล าดบั

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่
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รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ
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คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สป.) 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 2,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่120/63 ลว.12พ.ค.63

2 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว (สป.) 7,440.00 7,440.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 7,440.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่121/63 ลว.13พ.ค.63

3 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 86,760.00 86,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 86,760.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่122/63 ลว.8พ.ค.63

4 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (สาธาณสุขฯ) 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญชัยบริการ 750.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่124/63 ลว.25พ.ค.63

5 จ๎างซํอมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองชําง) 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านคอมเทค 1,350.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่146/63 ลว.12 พ.ค.63

6 จ๎างครงการปรับปรุงระบบประปา หมูํ 22 308,000.00 308,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวูดล เดชด ารงค์ 308,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที่17/63 ลว. 5 พ.ค.63

7 กํอสร๎างถนนแอสฟัสท์คอนกรีตฯ หมูํ 6 5,500,000 5,500,000 e-bidding หจก.ตติญชัย (2004) 5,500,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาเลขที ่18/63 ลว.27 พ.ค.63

8
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืนมถุินายน  พ.ศ. 2563   (1)

ล าดบั
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การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญชัยบริการ 390.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่127/63 ลว.11ม.ิย.63

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 2,190.00 2,190.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านคอมเทค 2,190.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่128/63 ลว.12 ม.ิย.63

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป.) 8,235.00 8,235.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 8,235.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่130/63 ลว.15 ม.ิย.63

4 จ๎างเหมาก าจัดส่ิงปฏิกูล  (สป.) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรวฒัน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่149/63 ลว.11 ม.ิย..63

5 จ๎างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระชนมฯ 2,592.00 2,592.00 เฉพาะเจาะจง นางสายสุณี จันทร์ละมูล 2,592.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่149/63 ลว.11 ม.ิย.63

6 จ๎างซํอมบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง กฉ.9316 นม. 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย ตองตะคุ 2,240.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที่151/63 ลว. 12 ม.ิย.63

7 จ๎างซํอมบ ารุงรักษารถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ผจ.9940 นม. 4,300 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  แชํมพรมราช 4,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่152/63 ลว.12 ม.ิย..63

8 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรฯ หมูํ 22 2,880,000 2,880,000 e-bidding หจก.เอส.พี.อินเตอรื มาร์เก็ตต๎ง 2,880,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่19/63 ลว. 4 ม.ิย.63

9 กํอสร๎างปรับปรุงระบบประปา หมูํ 8 498,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย สายสุข 498,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่20/63 ลว.4 ม.ิย.63

10 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 5 410,000.00 410,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ไฉไล สุขเหมอะ 410,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่21/63 ลว.4 ม.ิย.63

11 ซํอมแซมถนนดิน หมูํ 14 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย สายสุข 35,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่22/63 ลว.4 ม.ิย.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563   (1)

ล าดบั

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัสดุกํอสร๎างบ๎านผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการฯ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจนทวทีรัพย์อุปกรณ์ฯ 50,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่134/63 ลว .2 ก.ค.63

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (สธ.) 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎ายเจริญชัยบริการ 750.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่135/63 ลว.13 ก.ค.63

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนตามโครงการ

ฝึกอบรมจิตอาสาฯ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านมุกแม็กซ์ 2,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่136/63 ลว.16 ก.ค.63

4 ซ้ือกระเป๋าบรรจุเอกสารฝึกอบรมจิตอาสาฯ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเปา๋ตังค์ 12,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่137/63 ลว.16 ก.ค.63

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (สป.) 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติฟา้ครุภณัฑ์ 13,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่138/63 ลว.23 ก.ค.63

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป.) 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 3,250.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่139/63 ลว.23 ก.ค.63

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 2,690.00    2,690.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร๊ินเตอร์โซน 2,690.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่140/63 ลว.31 ก.ค.63

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 3,359.00    3,359.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 3,359.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่141/63 ลว.31 ก.ค.63

9 ซํอมบ ารุงรักษารถยนต์ ขง7984 นม. 3,705.00 3,705.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต๎าเขาใหญํจ ากัด 3,705.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่153/63 ลว.1 ก.ค.63

10 จ๎างเหมาถํายเอกสารและเข๎าเลํมเอกสาร 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง นางกุลทรัพย์  พชิัยกมลฉัตร 8,250.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่155/63 ลว.8 ก.ค.63

11 จัดท าใบประกาศโครงการจิตอาสาฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านมุกแม็กซ์ 1,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่156/63 ลว.15 ก.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่3 เดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2563   (1)
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เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

12 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิลตามโครงการจิตอาสาฯ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ เที่ยงอินทร์ 360.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่157/63 ลว .16 ก.ค.63

13 จ๎างเหมาสูบส่ิงปฎิกูล (สป.) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรวฒัน์ นัยพรม 3,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่158/63 ลว .16 ก.ค.63

14 จ๎างเหมาเชําอุปกรณ์ในฝึกอบรมจิตอาสาฯ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พ.ีเอฟ.กรุ๏ป 9,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่160/63 ลว .15 ก.ค.63

15 จ๎างซํอมบ ารงรักษา ขง 7984 นม. 10,729.96 10,729.96 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต๎าเขาใหญํจ ากัด 10,729.96 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่161/63 ลว .17 ก.ค.63

16 จ๎างเหมายานพาหนะฝึกอบรมจิตอาสาฯ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช เลิสสิริมงคล 10,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่162/63 ลว .17 ก.ค.63

17 จ๎างเหมาสถานทีห่๎องประชุมโครงการจิตอาสาฯ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โรงแรมโกลด์แลนด์จ ากัด 12,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่163/63 ลว .15 ก.ค.63

18 จ๎างท าป้ายไวนิลวันพํอ ร.10 (สป.) 2,592.00    2,592.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเกํงศิลป2์ 2,592.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่165/63 ลว .23 ก.ค.63

19 จ๎างซํอมคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุขฯ) 600.00       600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอมฯ 600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่166/63 ลว .23 ก.ค.63

20 จ๎างซํอมคอมพิวเตอร์ (กองชําง) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอมฯ 1,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่167/63 ลว.31 ก.ค.63

21 โครงการขุดลอกขยายอํางซับพลู ม.8 248,000.00 248,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวูดล  เดชด ารงค์ 248,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งเลขที ่24/63 ลว.16 ก.ค.63

22

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่3 เดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2563   (2)

ล าดบั

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่
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และราคาทีเ่สนอ
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คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 19,710.00 19,710.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร๊ินเตอร์โซฯ 19,710.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่142/63 ลว 3 ส.ค.63

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองชําง) 6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 6,840.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่143/63 ลว 3 ส.ค.63

3 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว (กองศึกษาฯ) 29,625.00 29,625.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 29,625.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่144/63 ลว 4 ส.ค.63

4 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ติรสถาพร 135,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่147/63 ลว 7 ส.ค.63

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอมฯ 9,700.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่150/63 ลว 10 ส.ค.63

6 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง (กองการศึกษาฯ) 1,688.00 1,688.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจนทวทีรัพย์ 1,688.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่151/63 ลว 11 ส.ค.63

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 25,271.00   25,271.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 25,271.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่152/63 ลว 11 ส.ค.63

8 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว (กองคลัง) 8,500.00    8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 8,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่153/63 ลว 17 ส.ค.63

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชําง) 48,900.00 48,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ 48,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่154/63 ลว 17 ส.ค.63

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป.) 9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 9,720.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่155/63 ลว 17 ส.ค.63

11 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว (สป.) 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 8,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่156/63 ลว 17 ส.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2563   (1)

ล าดบั

ที่
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การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

12 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญชัยบริการ 750.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่157/63 ลว 19 ส.ค.63

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป.) 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมาร์ท 2,070.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่158/63 ลว 20 ส.ค.63

14 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (สป.) ต๎ูเก็บเอกสาร 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติฟา้ครุภณัฑ์ 10,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่159/63 ลว 20 ส.ค.63

15 ซ้ือครุภัรฑ์ส านักงาน(สป.) โต๏ะ,เก๎าอี้ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติฟา้ครุภณัฑ์ 9,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่160/63 ลว 20 ส.ค.63

16 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.) 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอมฯ 22,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่161/63 ลว 20 ส.ค.63

17 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน (สาธารณสุขฯ) 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญชัยบริการ 750.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที ่165/63 ลว 24 ส.ค.63

18 จ๎างซํอมบ ารุงและรักษารถยนต์สํวนกลาง 4,256.01    4,256.01 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต๎าเขาใหญํจ ากัด 4,256.01 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่170/63 ลว.4 ส.ค.63

19 จ๎างท าป้ายไวนิลวันแมํ (สป.) 7,090.00    7,090.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเกํงศิลป ์2 7,090.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่172/63 ลว.7 ส.ค.63

20 จ๎างซํอมบ ารงรักษาเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน 18,600.00   18,600.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีพ.ีแอร์ 18,600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่177/63 ลว.17 ส.ค.63

21 จ๎างเชําพืน้ทีบ่ริการอินเตอร์เน๏ต 8,000.00    8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทม์สมีเดียร์จ ากัด 8,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่178/63 ลว.18 ส.ค.63

22 จ๎างซํอมบ ารุงรักษาอาคารส านักงาน 13,312.00   13,312.00 เฉพาะเจาะจง เจริญรวมชําง 13,312.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่179/63 ลว.18 ส.ค.63

23 จ๎างซํอมเคร่ืองพํนหมอกควัน 19,890.00   19,890.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านจีเอ็มเซอร์วิส 19,890.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งเลขที ่182/63 ลว.18 ส.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2563   (2)
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เลขทีแ่ละวันทีข่อง
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การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

24 จ๎างซํอมบ ารงรักษารถยนต์สํวนกลาง กฉ 9316 นม.12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นาโนการชําง 12,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่184/63 ลว 21 ส.ค.63

25 จ๎างหุม๎เบาะรถยนต์สํวนกลาง กฉ 9316 นม. 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชค นาคคล๎าย 6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่188/63 ลว 28 ส.ค.63

26 จ๎างซํอมรถยนต์สํวนกลาง ขง 7984 นม. 20,570.24 20,570.24 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต๎าเขาใหญํจ ากัด 20,570.24 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่189/63 ลว 28 ส.ค.63

27 จ๎างซํอมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านภาษาคอมฯ 1,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่190/63 ลว 28 ส.ค.63

28 จ๎างขุดลอกคลอง หมูํ20 499,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวูดล เดชด ารงค์ 499,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งที ่25/63 ลว 18 ส.ค.63
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2563   (3)

ล าดบั

ที่
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ผู้ไดร้ับการ

คัดเลือกและ
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โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,584.00 1,584.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านคอมเทค 1,584.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่167/63 ลว.7 ก.ย.63

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญชัยบริการ 625.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่169/63 ลว.7 ก.ย.63

3 จ๎างซํอมรถยนต์ กฉ 9316 นม. 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นาโนการชําง 3,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่191/63 ลว 4 ก.ย.63

4 จ๎างซํอมรถน้ าเอนกประสงค์ ผจ.9940 นม. 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี แชํมพรมราช 2,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจา๎งที ่192/63 ลว 9 ก.ย.63

5 กํอสร๎างร้ัวรอบ ศพด.คลองสาริกา หมูํ 8 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวูดล เดชด ารงค์ 350,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งที ่27/63 ลว.2 ก.ย.63

6 กํอสร๎างถนนระบบประปา หมูํ 3 440,000.00 440,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไฉไล  สุขเหมอะ 440,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งที ่28/63 ลว.14 ก.ย.63

7 กํอสร๎างระบบประปา หมูํ 20 370,000.00 370,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไฉไล  สุขเหมอะ 370,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจา๎งที ่29/63 ลว.25 ก.ย.63
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2563

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

วันที ่1 เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2563   (1)
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