
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สป. 16,315.00         16,315.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัทเน็ตเวิรคคอม จํากัด
ราคาที่เสนอ 16,315 บาท

บริษัทเน็ตเวิรคคอม จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 16,315 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 43/2562 ลว 4 ก.พ.62

2 จางทําอาหาร ศพด.บานพะเบี้ยว ม.11 7,600.00          7,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวมาลิณี  พาเลซา
ราคาที่เสนอ 7,600 บาท

นางสาวมาลิณี  พาเลซา
ราคาที่ตกลงจาง 7,600 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 35/2562 ลว 4 ก.พ.62

3 จางทําอาหาร ศพด.บานแมหลองนอย ม.2 6,080.00          6,080.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวมาลิณี  พาเลซา
ราคาที่เสนอ 6,080 บาท

นางสาวมาลิณี  พาเลซา
ราคาที่ตกลงจาง 6,080 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 36/2562 ลว 4 ก.พ.62

4 จางทําปาไวนิล 450.00             450.00        เฉพาะเจาะจง
รานฮอดโฆษณา

ราคาที่เสนอ 450 บาท
รานฮอดโฆษณา

ราคาที่ตกลงจาง 450 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 37/2562 ลว 14 ก.พ.62

5 จางเหมาบริการรถทัวร 95,000.00         95,000.00    เฉพาะเจาะจง
วัวัฒนทัวร

ราคาที่เสนอ 95,000 บาท
วิวัฒนทัวร

ราคาที่ตกลงจาง 95,000 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 38/2562 ลว 14 ก.พ.62

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 5,290.00          5,090.00     เฉพาะเจาะจง
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด

ราคาที่เสนอ 5,290 บาท
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,290 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 44/2562 ลว 14 ก.พ.62

7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางรถไถ) 55,000.00         55,000.00    เฉพาะเจาะจง
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด

ราคาที่เสนอ 55,000 บาท
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ 55,000 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 45/2562 ลว 14 ก.พ.62

8 จัดซื้อทอ คสล.ขนาด 1 เมตร 12 ทอน 48,000.00         48,000.00    เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 48,000 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 48,000 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 46/2562 ลว 14 ก..พ.62

9 จัดซื้อทอ คสล.ขนาด 60 ซม. 8 ทอน 13,600.00         13,600.00    เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 13,600 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 13,600 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 47/2562 ลว 14 ก..พ.62

10 จัดซื้อปูนซีเมนต 6 ถุง 975.00             975.00        เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 975 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 975 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 48/2562 ลว 14 ก..พ.62

11 จัดซื้อของที่ระลึก 4,500.00          4,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 4,500 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,500 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 49/2562 ลว 14 ก..พ.62

12
จางปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม ม.9
บานมอโพทะ ไป บานทีตะอึคี

222,500.00       222,500.00  เฉพาะเจาะจง
รานจําเริงการคา

ราคาที่เสนอ 222,500 บาท
รานจําเริงการคา

ราคาที่จาง 222,500 บาท
เปนูมีอาชีพโดยตรง

สัญญาจาง 001/2562 
ลว 13 ก.พ.62

13
จางปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม ม.8 ตะกอ
คะ
(ปริโกรลาง)

253,500.00       253,500.00  เฉพาะเจาะจง
รานจําเริงการคา

ราคาที่เสนอ 253,500 บาท
รานจําเริงการคา

ราคาที่จาง 253,500 บาท
เปนูมีอาชีพโดยตรง

สัญญาจาง 002/2562 
ลว 13 ก.พ.62

14
จางปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม ม.8 ตะกอ
คะ 249,500.00       249,500.00  เฉพาะเจาะจง

รานจําเริงการคา
ราคาที่เสนอ 249,500 บาท

รานจําเริงการคา
ราคาที่จาง 249,500 บาท

เปนูมีอาชีพโดยตรง
สัญญาจาง 003/2562 

ลว 13 ก.พ.62

วิธีซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562

ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลสบโขง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ ราคากลาง



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

15 จางปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม ม.9 บานแมเงา 249,500.00       249,500.00  เฉพาะเจาะจง
รานจําเริงการคา

ราคาที่เสนอ 249,500 บาท
รานจําเริงการคา

ราคาที่จาง 249,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

สัญญาจาง 004/2562
ลว 13 ก.พ.62

16 จางทําปายไวนิลโครงการสงเสริมสภาเด็กฯ 450.00             450.00        เฉพาะเจาะจง
รานฮอดโฆษณา

ราคาที่เสนอ 450 บาท
รานฮอดโฆษณา

ราคาที่จาง 4500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 39/2562
ลว 25 ก.พ.62

17 จางทําอาหารโครงการสงเสริมสภาเด็กฯ 5,500.00          5,500.00     เฉพาะเจาะจง
นางสุพรรณี  ทิพยทา

ราคาที่เสนอ 5,500 บาท
นางสุพรรณี  ทิพยทา

ราคาที่จาง 5,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 40/2562
ลว 25 ก.พ.62

18 จางทําปายไวนิลโครงการจิตอาสาฯ 450.00             450.00        เฉพาะเจาะจง
รานฮอดโฆษณา

ราคาที่เสนอ 450 บาท
รานฮอดโฆษณา

ราคาที่จาง 4500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 41/2562
ลว 26 ก..พ.62

19 จางทําอาหารโครงการจิตอาสาฯ 3,600.00          3,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางสุพรรณี  ทิพยทา

ราคาที่เสนอ 3,600 บาท
นางสุพรรณี  ทิพยทา

ราคาที่จาง 3,600 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 42/2562 
ลว 26 ก.พ.62

20 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 9,400.00          9,400.00     เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 9,400 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ซื้อ 9,400 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 50/2562 
ลว 25 ก.พ.62

21 จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอรและฉากแมเหล็ก 6,556.00          6,556.00     เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 6,556 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ซื้อ 6,556 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 51/2562 
ลว 25 ก.พ.62

22 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการสงเสริมสภาเด็กฯ 3,499.00          3,499.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัทเน็ตเวิรคคอม จํากัด
ราคาที่เสนอ 3,499 บาท

บริษัทเน็ตเวิรคคอม จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,499 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 52/2562

ลว 25 ก.พ.62

23 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางรถ 6 ลอ) 22,600.00         22,600.00    เฉพาะเจาะจง
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด

ราคาที่เสนอ 22,600 บาท
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ 22,600 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 53/2562
ลว.28 ก.พ.62

24
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.1 บานแมหลอง
ใต

319,500.00       319,500.00  เฉพาะเจาะจง
ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน

ราคาที่ เสนอ 319,500 บาท
ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน

ราคาที่ เสนอ 319,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

สัญญาจาง 005/2562 
ลว 27 ก.พ.62

25
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.7 บานหวยยาว 
(ขอบัญญติ)

318,500.00       318,500.00  เฉพาะเจาะจง
ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน

ราคาที่ เสนอ 318,500 บาท
ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน

ราคาที่ เสนอ 318,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

สัญญาจาง 006/2562 
ลว 27 ก.พ.62

26
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.7 บานหวยยาว
(จายขาด)

319,500.00       319,500.00  เฉพาะเจาะจง
ราน อํานวยเพิ่มพูลทรัพย

ราคาที่เสนอ 319,500 บาท
ราน อํานวยเพิ่มพูลทรัพย

ราคาที่เสนอ 319,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

สัญญาจาง 007/2562 
ลว 27 ก.พ.62

27
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.12 
ภายในหมูบานหวยน้ําผึ้ง (ผาแดง)

319,500.00       319,500.00  เฉพาะเจาะจง
ราน วชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง
ราคาที่เสนอ 319,500 บาท

ราน วชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง
ราคาที่เสนอ 319,500 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
สัญญาจาง 008/2562 

ลว 27 ก.พ.62

28
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.10 บานโอโลคี 
(บานทีลอเปอคี)

324,500.00       324,500.00  เฉพาะเจาะจง
ราน วชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง
ราคาที่เสนอ 324,500 บาท

ราน วชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง
ราคาที่เสนอ 324,500 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
สัญญาจาง 009/2562 

ลว 27 ก.พ.62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง


