
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

1 จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 3 9,600.00          9,600.00      เฉพาะเจาะจง
นายดิตะแปะ  พาลิแล

ราคาที่เสนอ 9,600 บาท
นายดิตะแปะ  พาลิแล
ราคาที่จาง 9,600 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 59/2562 

ลว 1 เม..ย..62

2 จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 5 9,600.00          9,600.00      เฉพาะเจาะจง
นายแชดี  ผองพินิจศรี

ราคาที่เสนอ 9,600 บาท
นายแชดี  ผองพินิจศรี
ราคาที่จาง 9,600 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 60/2562 

ลว 1 เม.ย..62

3 จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 2 9,600.00          9,600.00      เฉพาะเจาะจง
นายเกาผัด  อรจง

ราคาที่เสนอ 9,600 บาท
นายเกาผัด  อรจง

ราคาที่จาง 9,600 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 61/2562 
ลว 1 เม.ย.62

4 จางทําแนวกันไฟ หมูที่ 12 9,600.00          9,600.00      เฉพาะเจาะจง
นายปาปูแฮ  อํารุงสาคร
ราคาที่เสนอ 9,600 บาท

นายปาปูแฮ  อํารุงสาคร
ราคาที่จาง 9,600 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 62/2562 

ลว 1 เม.ย.62

5 จางทําอาหารรับรองผูเขารวมโครงการฯ 5,500.00          5,500.00      เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 5,500 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่จาง 5,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 63/2562
ลว 1 เม..ย.62

6
จางทําอาหารรับรองผูเขารวมโครงการฯ
โรคพิษสุขนัขบา

5,100.00          5,100.00      เฉพาะเจาะจง
นางสุพรรณี  ทิพยทา

ราคาที่เสนอ 5,100 บาท
นางสุพรรณี  ทิพยทา

ราคาที่จาง 5,100 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 64/2562
ลว 3 เม.ย.62

7 จางซอมแซมเคร่ืองถายเอกสาร 26,700.00         26,700.00    เฉพาะเจาะจง
รานวีเค

ราคาที่เสนอ 26,700 บาท
รานวีเค

ราคาที่จาง 26,700 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 65/2562
ลว 4 เม.ย.62

8
จางซอมแซมอาคาร ศพด.. ม.5 
บานขุนอมแฮดใน

31,416.00         31,416.00    เฉพาะเจาะจง
นายไพโรจน  บุญรัมย

ราคาที่เสนอ 31,416 บาท
นายไพโรจน  บุญรัมย

ราคาที่จาง 31,416 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 66/2562
ลว 5 เม.ย.62

9 จางทําแนวกันไฟ ม.10 19,200.00         19,200.00    เฉพาะเจาะจง
นายหนอเร  ลอแฮ

ราคาที่เสนอ 19,200 บาท
นายหนอเร  ลอแฮ

ราคาที่จาง 19,200 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 67/2562
ลว 17 เม.ย.62

1 จางทําปายไวนิลประชุมสภา 800.00             800.00        เฉพาะเจาะจง
รานฮอดโฆษณา

ราคาที่เสนอ 800 บาท
รานฮอดโฆษณา

ราคาที่จาง 800 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 68/2562
ลว 22 เม.ย..62

11 จางซอมแซมรถจักรยานยนตสวนกลาง 2,520.00          2,520.00      เฉพาะเจาะจง
รานตอมโมดิฟายอมกอย
ราคาที่เสนอ 2,520 บาท

รานตอมโมดิฟายอมกอย
ราคาที่จาง 2,520 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 69/2562

ลว 23 เม.ย.62

12 จางทําอาหารประชุมสภา 6,500.00          6,500.00      เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 6,500 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่จาง 6,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 70/2562
ลว 23 เม.ย.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2562

ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลสบโขง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



13 จางซอมแซมรถยนตสวนกลาง 5,950.00          5,950.00      เฉพาะเจาะจง
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง 

จํากัด ราคาที่เสนอ 5,950 บาท
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด

 ราคาที่จาง 5,950 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 71/2562
ลว 30 เม.ย.62

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

14 จางซอมแซมรถสงตอผูปวย EMS 6,730.00          6,730.00      เฉพาะเจาะจง
บจก.อํานวยมอเตอรแอร 2
ราคาที่เสนอ 6,730 บาท

บจก.อํานวยมอเตอรแอร 2
ราคาที่จาง 6,730 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
ใบสั่งจาง 72/2562

ลว 30 เม.ย.62

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา 71,651.00         71,651.00    เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 71,651 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 71,651 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 77/2562
ลว 17 เม.ย.62

16 จัดซื้อวัสดุเกษตร ศึกษา 17,173.00         17,173.00    เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 17,173 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 17,173 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 78/2562
ลว 17 เม.ย.62

17 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1,730.00          1,730.00      เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 1,730 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,730 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 79/2562
ลว 17 เม.ย.62

18 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2,474.00          2,474.00      เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 2,474 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,174 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 80/2562
ลว 17 เม.ย.62

19 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สํานักปลัด 21,000.00         21,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัทเน็ตเวิรคคอมจํากัด
ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

บริษัทเน็ตเวิรคคอมจํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 21,000 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 81/2562
ลว 22 เม.ย.26

20 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค กองคลัง 21,000.00         21,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัทเน็ตเวิรคคอมจํากัด
ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

บริษัทเน็ตเวิรคคอมจํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 21,000 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 82/2562
ลว 22 เม.ย.62

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา 22,938.00         22,938.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัทเน็ตเวิรคคอมจํากัด
ราคาที่เสนอ 22,938 บาท

บริษัทเน็ตเวิรคคอมจํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 22,938 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 83/2562
ลว 22 เม.ย.62

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด 4,900.00          4,900.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัทเน็ตเวิรคคอมจํากัด
ราคาที่เสนอ 4,900 บาท

บริษัทเน็ตเวิรคคอมจํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,900 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 84/2562
ลว 23 เม.ย.62

23 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 75,000.00         75,000.00    เฉพาะเจาะจง
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง 

จํากัด ราคาที่เสนอ 75,000 บาท
บ.เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด

 ราคาที่ซื้อ 75,000 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 85/2562
ลว 23 เม.ย.63

24
จางปรับปรุงถนน คสล.ม.1 บาน
แมหลองใต (ทีทอทะ)

321,500.00       321,500.00   เฉพาะเจาะจง
รานวชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง

ราคาที่เสนอ 321,500 บาท
รานวชิราวุฒิทรัพยรุงเรือง
ราคาที่จาง 321,500 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
สัญญาจางเลขที่ 019/2562

ลว 11 เม.ย.62

25
จางปรับปรุงถนน คสล.ม.2 บาน
แมหลองนอย ไปหมู 3 บานกออึ

291,500.00       291,500.00   เฉพาะเจาะจง
ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน

ราคาที่เสนอ 291,500 บาท
ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน
ราคาที่จาง 291,500 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
สัญญาจางเลขที่ 020/2562

ลว 11 เม.ย.62

26
จางปรับปรุงถนน คสล.ม.3 บานแมหลอง
หลวง

285,500.00       285,500.00   เฉพาะเจาะจง
รานอํานวยเพิ่มพูลทรัพย

ราคาที่เสนอ 285,500 บาท
รานอํานวยเพิ่มพูลทรัพย
ราคาที่จาง 285,500 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
สัญญาจางเลขที่ 021/2562

ลว 11 เม.ย.62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



27
จางปรับปรุงถนน คสล.ม.5 บานขุนอมแฮด
ใน

219,500.00       219,500.00   เฉพาะเจาะจง
รานจําเริงการคา

ราคาที่เสนอ 219,500 บาท
รานจําเริงการคา

ราคาที่จาง 219,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

สัญญาจางเลขที่ 022/2562
ลว 11 เม.ย.62

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

28 จางปรับปรุงถนน คสล.ม.11 บานพะเบี้ยว 299,500.00       299,500.00   เฉพาะเจาะจง
ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน

ราคาที่เสนอ 299,500 บาท
ราน ส.ออมทรัพยรวมทุน
ราคาที่จาง 299,500 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
สัญญาจางเลขที่ 023/2562

ลว 11 เม.ย.62

29 จางปรับปรุงถนน คสล.ม.12 บานหวยน้ําผึ้ง 324,500.00       324,500.00   เฉพาะเจาะจง
รานอํานวยเพิ่มพูลทรัพย

ราคาที่เสนอ 324,500 บาท
รานอํานวยเพิ่มพูลทรัพย
ราคาที่จาง 324,500 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
สัญญาจางเลขที่ 024/2562

ลว 11 เม.ย.62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง


