
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

1 ซื้อเครื่องกระจายเสียงประจําหมูบาน 150,000.00       150,000.00   เฉพาะเจาะจง
ราน วีอาร เทคนิคซาวด

ราคาที่เสนอ 150,000 บาท
ราน วีอาร เทคนิคซาวด

ราคาที่ตกลงซื้อ 150,000 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 54/2562
 ลว 7 มี.ค.62

2 ซื้อเครื่องกระจายเสียงประจําหมูบาน 20,000.00         20,000.00    เฉพาะเจาะจง
ราน วีอาร เทคนิคซาวด

ราคาที่เสนอ 20,000 บาท
ราน วีอาร เทคนิคซาวด

ราคาที่ตกลงซื้อ 20,000 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 55/2562 
ลว 7 มี.ค.62

3 ซื้อวัสดุกอสราง 24,758.00         24,758.00    เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 24,758 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 24,758 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 56/2562 
ลว 8 มี.ค.62

4 ซื้อครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟ สป. 2,480.00          2,480.00      เฉพาะเจาะจง
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่เสนอ 2,480 บาท
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,480 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 57/2562 
ลว 8 มี.ค.62

5 ซื้อตรายาง สป. 1,560.00          1,560.00      เฉพาะเจาะจง
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,560 บาท
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,560 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 58/2562 
ลว 8 มี.ค.62

6 ซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก. ศึกษา 4,300.00          4,300.00      เฉพาะเจาะจง
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่เสนอ 4,300 บาท
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่เสนอ 4,300 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 59/2562 
ลว 8 มี.ค.62

7 ซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก. สป 7,900.00          7,900.00      เฉพาะเจาะจง
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่เสนอ 7,900 บาท
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ 7,900 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 60/2562 
ลว 8 มี.ค.62

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 19,824.00         19,824.00    เฉพาะเจาะจง
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่เสนอ 19,824 บาท
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่เสนอ 19,824 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 61/2562 
ลว 8 มี.ค.62

9 ซื้อวสดุสํานักงาน 29,647.00         29,647.00    เฉพาะเจาะจง
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่เสนอ 29,674 บาท
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ 29,674 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 62/2562 
ลว 8 มี.ค.62

10 ซื้อวัสดุอุปกรณในการอบรมปองกันไฟปา 13,640.00         13,640.00    เฉพาะเจาะจง
ราน เมืองฮอตสปอรต

ราคาที่เสนอ 13,640 บาท
ราน เมืองฮอตสปอรต

ราคาที่ตกลงซื้อ 13,640 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 63/2562 
ลว 12 มี.ค.62

11 ซื้อวัสดุกีฬา 58,832.00         58,832.00    เฉพาะเจาะจง
ราน เมืองฮอตสปอรต

ราคาที่เสนอ 58,832 บาท
ราน เมืองฮอตสปอรต

ราคาที่ตกลงซื้อ 58,832 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 64/2562 
ลว 12 มี.ค.62

12 ซื้อโตะเหล็ก ศึกษา 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง
nawapron business

ราคาที่เสนอ 5,000 บาท
nawapron business

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,000 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 65/2562 
ลว 19 มี.ค.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2562

ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลสบโขง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



13 ซื้อโตะเหล็ก สป 10,000.00         10,000.00    เฉพาะเจาะจง
nawapron business

ราคาที่เสนอ 10,000 บาท
nawapron business

ราคาที่ตกลงซื้อ 10,000 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 66/2562 
ลว 19 มี.ค.62

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

14
ซื้อวัสดุกอสราง โครงการกอสรางฝายชะลอ
น้ํา
กึ่งถาวร

10,360.00         10,360.00    เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 10,360 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 10,360 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 67/2562 
ลว 19 มี.ค.62

15 ซื้อตูเหล็ก กองคลัง 11,000.00         11,000.00    เฉพาะเจาะจง
nawapron business

ราคาที่เสนอ 11,000 บาท
nawapron business

ราคาที่ตกลงซื้อ 11,000 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 68/2562 
ลว 19 มี.ค.62

16 ซื้อจารบี 5,500.00          5,500.00      เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 5,500 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,500 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 69/2562 
ลว 19 มี.ค.62

17 ซื้อกระจกรถขุดตีนตะขาบ 5,700.00          5,700.00      เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 5,700 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,700 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 70/2562 
ลว 19 มี.ค.62

18 ซื้อวัสดุกอสราง 5,239.00          5,239.00      เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 5,239 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 5,239 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 71/2562 
ลว 20 มี.ค.62

19 ซื้อวัดซีน 10,800.00         10,800.00    เฉพาะเจาะจง
nawapron business

ราคาที่เสนอ 10,800 บาท
nawapron business

ราคาที่ตกลงซื้อ 10,800 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 72/2562 
ลว 22 มี.ค.62

20 ซื้วัสดุกีฬา 10,464.00         10,464.00    เฉพาะเจาะจง
 หจก. เมืองฮอดสปอรต

ราคาที่เสนอ 10,464 บาท
 หจก. เมืองฮอดสปอรต

ราคาที่ตกลงซื้อ 10,464 บาท เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 73/2562 

ลว 27 มี.ค.62

21 ซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดทําสนาม ศึกษา 8,270.00          8,270.00      เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 8,270 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 8,270 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 74/2562 
ลว 27 มี.ค.62

22 ซื้อชุดกีฬาและถวยรางวัล 33,300.00         33,300.00    เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด เมืองฮอด

สปอรต
ราคาที่เสนอ 33,300 บาท

 หางหุนสวนจํากัด เมืองฮอด
สปอรตราคาที่ซื้อ 33,300 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 75/2562 

ลว 27 มี.ค.62

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 5,200.00          5,200.00      เฉพาะเจาะจง
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่เสนอ 5,200 บาท
รานเน็ตเวิรคอม จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,200 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 76/2562 
ลว 27 มี.ค.62

24 ซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการเกาอี้ไมไผ 8,166.00          8,166.00      เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 8,166 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 8,166 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 77/2562 
ลว 29 มี.ค.62

25
จางทําอาหาร โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปา 7,700.00          7,700.00      

เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 7,700 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงจาง 7,700 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 43/2562 
ลว 12 มี.ค.62

26
จางทําปายไวนิล โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปา 450.00             450.00        

เฉพาะเจาะจง
รานฮอด โฆษณา

ราคาที่เสนอ 450 บาท
รานฮอด โฆษณา

ราคาที่ตกลงจาง 450 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 44/2562 

ลว 12 มี.ค.62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



27
จางทําปายไวนิล โครงการจิตอาสา 450.00             450.00        

เฉพาะเจาะจง
รานฮอด โฆษณา

ราคาที่เสนอ 450 บาท
รานฮอด โฆษณา

ราคาที่ตกลงจาง 450 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 45/2562 

ลว 18 มี.ค.62

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

28

จางเปลี่ยนเบรครถยนตรถแมหลอง 9 3,000.00          3,000.00      

เฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด
ราคาที่เสนอ 3,000 บาท

บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง 
จํากัด

ราคาที่ตกลงจาง 3,000 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 46/2562 

ลว 18 มี.ค.62

29
จางทําปายไวนิลโครงการแนวกันไฟ 450.00             450.00        

เฉพาะเจาะจง
รานฮอด โฆษณา

ราคาที่เสนอ 450 บาท
รานฮอด โฆษณา

ราคาที่ตกลงจาง 450 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 47/2562 

ลว 19 มี.ค.62

30
จางแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ํากึ่งถาวร 8,400.00          8,400.00      

เฉพาะเจาะจง
นายเอกชัย  กังเง

ราคาที่เสนอ 8400 บาท
นายเอกชัย  กังเง

ราคาที่ตกลงจาง 8400 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 48/2562 

ลว 19 มี.ค.62

31
จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 1 9,600.00          9,600.00      

เฉพาะเจาะจง
นายกะโพ  นทีสุขสันต

ราคาที่เสนอ 9600 บาท
นายกะโพ  นทีสุขสันต

ราคาที่ตกลงจาง 9600 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 49/2562 

ลว 21 มี.ค.62

32
จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 4 9,600.00          9,600.00      

เฉพาะเจาะจง
นายอนุชิต  ปวยพอ

ราคาที่เสนอ 9,600 บาท
นายอนุชิต  ปวยพอ

ราคาที่ตกลงจาง 9,600 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 50/2562 

ลว 21 มี.ค.62

33
จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 6 9,600.00          9,600.00      

เฉพาะเจาะจง
นายฐิติศักดิ์  วันเจริญใหม
ราคาที่เสนอ 9,600 บาท

นายฐิติศักดิ์  วันเจริญใหม
ราคาที่ตกลงจาง 9,600 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 51/2562 
ลว 21 มี.ค.62

34
จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 7 9,600.00          9,600.00      

เฉพาะเจาะจง
นายพาปลีวา  วอเปย

ราคาที่เสนอ 9,600 บาท
นายพาปลีวา  วอเปย

ราคาที่ตกลงจาง 9,600 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 52/2562 

ลว 21 มี.ค.62

35
จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 8 9,600.00          9,600.00      

เฉพาะเจาะจง
นายมอซียู  นิยมทศ

ราคาที่เสนอ 9,600 บาท
นายมอซียู  นิยมทศ

ราคาที่ตกลงจาง 9,600 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 53/2562 

ลว 21 มี.ค.62

36
จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 9 9,600.00          9,600.00      

เฉพาะเจาะจง
นายติ๊บู  ศุภรนานา

ราคาที่เสนอ 9,600 บาท
นายติ๊บู  ศุภรนานา

ราคาที่ตกลงจาง 9,600 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 54/2562 

ลว 21 มี.ค.62

37
จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 11 9,600.00          9,600.00      

เฉพาะเจาะจง
นางสาวกุลธิดา  พาเลเซ
ราคาที่เสนอ 9,600 บาท

นางสาวกุลธิดา  พาเลเซ
ราคาที่ตกลงจาง 9,600 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 55/2562 
ลว 21 มี.ค.62

38
จางทําปายไวนิลโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตานภัยยาเสพติด

450.00             450.00        
เฉพาะเจาะจง

รานฮอด โฆษณา
ราคาที่เสนอ 450 บาท

รานฮอด โฆษณา
ราคาที่ตกลงจาง 450 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 56/2562 
ลว 27 มี.ค.62

39
จางทําอาหารพรอมเคร่ืองดื่ม งานกีฬา 40,000.00         40,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นางสาวเพ็ญศรี  ดาวเรืองพยุง

ราคาที่เสนอ 40,000 บาท
นางสาวเพ็ญศรี  ดาวเรืองพยุง
ราคาที่ตกลงจาง 40,000 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 57/2562 
ลว 27 มี.ค.62

40
จางทําปายไวนิล 
โครงการอบรมผลิตเฟอรนิเจอรจากไมไผ

450.00             450.00        
เฉพาะเจาะจง

รานฮอด โฆษณา
ราคาที่เสนอ 450 บาท

รานฮอด โฆษณา
ราคาที่ตกลงจาง 450 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจาง 58/2562 
ลว 29 มี.ค.62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



41
โครงการกอสรางถังเก็บนํ้า คสล. ม.6 บานอูแจะ
(ผาผึ้ง) จายขาด

277,500.00         277,500.00    
เฉพาะเจาะจง

ราน ณัฐวุฒิกอสราง
ราคาที่เสนอ 277,500  บาท

ราน ณัฐวุฒิกอสราง
ราคาที่ตกลงจาง 277,500  บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจาง 010/2562 
ลว 14 มี.ค.62

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

42
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.4 บานขุนตื่น
ไปบานหวยหมี (จายขาด)

279,500.00         279,500.00    
เฉพาะเจาะจง

ราน ณัฐวุฒิกอสราง
ราคาที่เสนอ 279,500 บาท

ราน ณัฐวุฒิกอสราง
ราคาที่ตกลงจาง 279,500 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจาง 011/2562 
ลว 14 มี.ค.62

43
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.3              
บานแมหลองหลวง (กออ)ึ

284,500.00         284,500.00    
เฉพาะเจาะจง

ราน ณัฐวุฒิกอสราง
ราคาที่เสนอ 284,500 บาท

ราน ณัฐวุฒิกอสราง
ราคาที่ตกลงจาง 284,500 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจาง 012/2562 
ลว 14 มี.ค.62

44
โครงการกอสรางพานเหล็ก
ม.1 บานแมหลองใต

255,000.00         255,000.00    
เฉพาะเจาะจง

ราน วชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง
ราคาที่เสนอ 255,000 บาท

ราน วชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง
ราคาที่ตกลงจาง 255,000 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจาง 013/2562 
ลว 27 มี.ค.62

45
โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.11 
บานราชา

299,500.00         299,500.00    
เฉพาะเจาะจง

ราน วชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง
ราคาที่เสนอ 299,500  บาท

ราน วชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง
ราคาที่ตกลงจาง 299,500  บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจาง 014/2562 
ลว 27 มี.ค.62

46
โครงการกอสรางถังเก็บนํ้า คสล.ม.10 
บานจือทะ

275,500.00         275,500.00    
เฉพาะเจาะจง

ราน อํานวยเพิ่มพูลทรัพย
ราคาที่เสนอ 275,500  บาท

ราน อํานวยเพิ่มพูลทรัพย
ราคาที่ตกลงจาง 275,500  บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจาง 015/2562 
ลว 27 มี.ค.62

47
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.6 บานอูแจะ 301,500.00         301,500.00    

เฉพาะเจาะจง
ราน ส. ออมทรัพยรวมทุน

ราคาที่เสนอ 301,500 บาท
ราน ส. ออมทรัพยรวมทุน

ราคาที่ตกลงจาง 301,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจาง 016/2562 

ลว 27 มี.ค.62

48
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม 
ม.5 บานพะอัน

249,500.00         249,500.00    
เฉพาะเจาะจง

ราน อํานวยเพิ่มพูลทรัพย
ราคาที่เสนอ 249,500  บาท

ราน อํานวยเพิ่มพูลทรัพย
ราคาที่ตกลงจาง 249,500  บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจาง 017/2562 
ลว 27 มี.ค.62

49
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.4 บานขุนตื่น
ไปบานหวยหมี (จายขาด)

249,500.00         249,500.00    
เฉพาะเจาะจง

ราน อํานวยเพิ่มพูลทรัพย
ราคาที่เสนอ 249,500  บาท

ราน อํานวยเพิ่มพูลทรัพย
ราคาที่ตกลงจาง 249,500  บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจาง 018/2562 
ลว 27 มี.ค.62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง


