
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

1 จางซอมแซมบุงกี๋รถตักหนาขุดหลัง 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 075/2562 

4 มิ.ย.62

2 จัดซื้อเครื่องตัดหญาขอออน 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 94/2562 

ลว 4 มิ.ย.62

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,955.00          3,955.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คลังวัสดุจอมทอง หจก.คลังวัสดุจอมทอง เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 95/2562          

ลว 5 ม.ย.62

4 จัดซื้อวัสดุกอสราง (โซยกของ) 2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 96/2562

ลว 5 ม.ย.62

5 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1,076.00          1,076.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 97/2562

ลว 5 ม.ย.62

6
จางทําอาหารโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลสบโขง

34,200.00        34,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ปรีชาเดชสุข นางสาวอังคณา  ปรีชาเดชสุข เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 76/2562

ลว 5 ม.ย.62

7
จางทําอาหารรับรองการประชุมสภา
วันที่ 12 มิถุนายน 2562

6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 77/2562

ลว 5 มิ..ย.62

8 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2,202.00          2,202.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 98/2562

ลว 5 มิ.ย.62

9 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กาตมน้ํารอน) 2,770.00          2,770.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 99/2562

ลว 5 มิ.ย.62

1 จัดซื้อถังขยะ โครงการอบรมการคัดแยกขยะ 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 100/2562

ลว 5 มิ.ย.62

11
จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในโครงการอบรม
เด็กและเยาวชนตําบลสบโขง

8,150.00          8,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 101/2562

ลว 5 มิ.ย.62

12
จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในโครงการอบรม
เด็กและเยาวชนตําบลสบโขง

1,899.00          1,899.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 102/2562

ลว 7 มิ.ย.62

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลสบโขง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง



วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองการศึกษา 10,315.00        10,315.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 103/2562

ลว 7 มิ.ย.62

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 15,241.00        15,241.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 104/2562

ลว 7 มิ.ย.62

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 14,680.00        14,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 105/2562

ลว 7 มิ.ย.62

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 21,480.00        21,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 106/2562

ลว 7 มิ.ย.62

17 จัดซื้อวัสดุกอสรา (หินขนาด 3/4) 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 107/2562

ลว 12 มิ.ย.62

18 จัดซื้อกระดาษ A4 กองชาง 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 108/2562

ลว 12 มิ.ย.62

19
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กลองพลาสติก
เอนกประงค กองคลัง)

1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 109/2562

ลว 20 มิ.ย.62

20
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กลองพลาสติก
เอนกประงค กองการศึกษา)

1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 110/2562

ลว 20 มิ.ย.62

21
จางซอมแซมรถสงตอคนไข หมายเลข
ทะเบียนงค 7176 ชม.

2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง รานอมกอยอะไหลยนต รานอมกอยอะไหลยนต เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 78/2562

ลว 20 มิ.ย.63

22
จางซอมแซมรถสงตอคนไข หมายเลข
ทะเบียน ขษ 7293 ชม.

19,720.00        19,720.00       เฉพาะเจาะจง รานอมกอยอะไหลยนต รานอมกอยอะไหลยนต เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 79/2562

ลว 20 มิ.ย.62

23
จางซอมแซมรถสงตอคนไข หมายเลข
ทะเบียน ยค 7931 ชม.

4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง รานอมกอยอะไหลยนต รานอมกอยอะไหลยนต เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 80/2562

ลว 20 มิ.ย.62

24
จางซอมแซมรถสงตอคนไข หมายเลข
ทะเบียน งจ 1068 ชม.

2,950.00          2,950.00         เฉพาะเจาะจง รานอมกอยอะไหลยนต รานอมกอยอะไหลยนต เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 81/2562

ลว 20 มิ.ย.62

25
จางซอมแซมรถสงตอคนไข หมายเลข
ทะเบียน กห 3098 ชม.

1,280.00          1,280.00         เฉพาะเจาะจง รานอมกอยอะไหลยนต รานอมกอยอะไหลยนต เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 82/2562

ลว 20 มิ.ย.62

26 จางซอมแซมแขนรถตักหนาขุดหลัง 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส..ออมทรัพยรวมทุน ราน ส..ออมทรัพยรวมทุน เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 83/2562

ลว 27 มิ.ย.62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



27 จางซอมแซมรถไถฟารม 8,070.00          8,070.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมบริการ จํากัด บริษัท เชียงใหมบริการ จํากัด เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 84/2562

ลว 27 มิ.ย.62


