
แบบ สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาพิมพ์ปา้ยไวนลิโครงการฝึก 1,920.00       เฉพาะเจาะจง นายธีรเทพ  เจนจบ นายธีรเทพ  เจนจบ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 122.1/2563

อบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาฯ ราคา = 1,920.-บาท ราคา = 1,920.-บาท โดยตรง ลว. 12 มี.ค.63
2 จ้างเหมาจัดดอกไม้สดโครงการฝึก 4,570.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสดับพิน ป๊อกโย นางสาวสดับพิน ป๊อกโย เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 132.1/2563

อบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาฯ ราคา = 4,570.-บาท ราคา = 4,570.-บาท โดยตรง ลว. 17 มี.ค.63
3 จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ 2,650.00       เฉพาะเจาะจง นายวรรลพ  ดวงสุวรรณ์ นายวรรลพ  ดวงสุวรรณ์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 133/2563

รถยนต์ทะเบยีน กจ 883 พิจิตร ราคา = 2,650.-บาท ราคา = 2,650.-บาท โดยตรง ลว. 25 มี.ค.63
4 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิประชาสัม 994.00          เฉพาะเจาะจง นายธีรเทพ  เจนจบ นายธีรเทพ  เจนจบ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 134/2563

พันธ์มาตรการปอ้งกันโรคติดต่อ ราคา = 994.-บาท ราคา = 994.-บาท โดยตรง ลว.24 มี.ค.63
เชื้อไวรัส COVID-19

5 จัดซ้ือปรอทวัดหนา้ฝาก 3,300.00       เฉพาะเจาะจง นายชาตรี  อาวเจนพงษ์ นายชาตรี  อาวเจนพงษ์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 136/2563
ราคา = 3,300.-บาท ราคา = 3,300.-บาท โดยตรง ลว. 26 มี.ค.63

6 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า 12,730.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.เอ็ม.เอ็น.เซลแอนด์ หจก. เอส.เอ็ม.เอ็น.เซลแอนด์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 137/2563
สถานสูีบน้ าบา้นหวัดง 1 ราคา =  12,730.- บาท ราคา =  12,730.- บาท โดยตรง ลว. 26 มี.ค.63

7 จัดซ้ือน้ ายาฆา่เชื้อโครงการจิต 28,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบอส ร้านบอส เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 138/2563
อาสาร่วมใจปอ้งกันไวรัสโคโรนา่ ราคา =  28,000.- บาท ราคา =  28,000.- บาท โดยตรง ลว.26 มี.ค.63

8 จา้งเหมาซ่อมแซมโซฟา 3,300.00       เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  มาสระ นายสมชาย  มาสระ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 139/2563
ราคา = 3,300บาท ราคา = 3,300บาท โดยตรง ลว. 26 มี.ค.63

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหวัดง

(การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563)



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
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ในการซ้ือหรือจ้าง
9 จัดซ้ือชุดท าเจลล้างมือโครงการจิต 7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางกมิหล่าน เสรีพงศ์ นางกมิหล่าน เสรีพงศ์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 142/2563

อาสาร่วมใจปอ้งกันไวรัสโคโรนา่ ราคา =  7,500.- บาท ราคา =  7,500.- บาท โดยตรง ลว.1 เม.ย.63
10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบริการแพทย์ 52,230.00      เฉพาะเจาะจง นายมานสั  พล้ิงลูกอินทร์ นายมานสั  พล้ิงลูกอินทร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 144/2563

ฉุกเฉิน ทะเบยีน กจ 3504 พิจิตร ราคา =  52,230.- บาท ราคา =  52,230.- บาท โดยตรง ลว.1 เม.ย.63
11 จัดซ้ือน้ ายาฆา่เชื้อโครงการจิต 28,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบอส ร้านบอส เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 138/2563

อาสาร่วมใจปอ้งกันไวรัสโคโรนา่ ราคา =  28,000.- บาท ราคา =  28,000.- บาท โดยตรง ลว.26 มี.ค.63
12 จัดซ้ือปา้ยไวนลิพร้อมโครงไม้ 600.00          เฉพาะเจาะจง นายธีรเทพ  เจนจบ นายธีรเทพ  เจนจบ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 145/2563

หา้มทิ้งขยะ ราคา =  600.- บาท ราคา =  600.- บาท โดยตรง ลว.1 เม.ย.63
13 จัดซ้ือปา้ยไวนลิประชาสัมพันธ์ 2,580.00       เฉพาะเจาะจง นายธีรเทพ  เจนจบ นายธีรเทพ  เจนจบ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 146/2563

เชื้อไวรัส COVID-19 ราคา =  2,580.- บาท ราคา =  2,580.- บาท โดยตรง ลว.1 เม.ย.63
14 จ้างเหมาพิมพ์ปา้ยไวนลิโครงการจิต 450.00          เฉพาะเจาะจง นายธีรเทพ  เจนจบ นายธีรเทพ  เจนจบ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 148/2563

อาสาร่วมใจปอ้งกันไวรัสโคโรนา่ ราคา =  450.- บาท ราคา =  450.- บาท โดยตรง ลว.1 เม.ย.63
15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในงานซ่อมแซม 1,030.00       เฉพาะเจาะจง นายเจตน ์ กันอรุณ นายเจตน ์ กันอรุณ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 149/2563

ในการจดักจิกรรมต่าง ๆ ราคา =  1,030.- บาท ราคา =  1,030.- บาท โดยตรง ลว.2 เม.ย.63
16 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้า 4,057.44       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ พลายเพลิด นางสาวศิริวรรณ พลายเพลิด เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 150/2563

สาธารณะในเขต อบต.หวัดง ราคา =  4,057.44 บาท ราคา =  4,057.44 บาท โดยตรง ลว.2 เม.ย.63
17 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,512.00       เฉพาะเจาะจง นางธันยวีร์ ศิริโชคธนทรัพย์ นางธันยวีร์ ศิริโชคธนทรัพย์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 151/2563

ราคา =  6,512.- บาท ราคา =  6,512.- บาท โดยตรง ลว.2 เม.ย.63
18 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้ าด่ืมโครงการจิต 14,050.00      เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ แสงสว่าง นายประเสริฐ แสงสว่าง เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 152/2563

อาสาร่วมใจปอ้งกันไวรัสโคโรนา่ ราคา =  14,050.- บาท ราคา =  14,050.- บาท โดยตรง ลว.3 เม.ย.63
19 จัดซ้ืออุปกรณ์ปอ้งกันและลดการ 17,200.00      เฉพาะเจาะจง นายมานพ  เพชร์รอด นายมานพ  เพชร์รอด เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 154/2563

แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ราคา =  17,200.- บาท ราคา =  17,200.- บาท โดยตรง ลว.7 เม.ย.63
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
20 จัดซ้ือเคร่ืองวัดไข้ดิจิตอลทางหนา้ 19,999.00      เฉพาะเจาะจง นายมานพ  เพชร์รอด นายมานพ  เพชร์รอด เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 155/2563

ฝากอินฟาเรด ราคา =  19,999.- บาท ราคา =  19,999.- บาท โดยตรง ลว.7 เม.ย.63
21 จัดซ้ือเคร่ืองวัดไข้ดิจิตอลทางหนา้ 5,714.00       เฉพาะเจาะจง นายมานพ  เพชร์รอด นายมานพ  เพชร์รอด เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 156/2563

ฝากอินฟาเรด ราคา =  5,714.- บาท ราคา =  5,714.- บาท โดยตรง ลว.7 เม.ย.63
22 จัดซ้ือท่อ PVC 285.00          เฉพาะเจาะจง นายเจตน์  กนัอรุณ นายเจตน์  กนัอรุณ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 157/2563

ราคา =  285.- บาท ราคา =  285.- บาท โดยตรง ลว.7 เม.ย.63
23 จ้างเหมาก าจัดปลวก 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  เสือค าราม นายนิพนธ์  เสือค าราม เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 158/2563

ราคา =  4,000.- บาท ราคา =  4,000.- บาท โดยตรง ลว.7 เม.ย.63
24 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารส านกังาน 181,400.00    เฉพาะเจาะจง นายวรายุทร  ข าดี นายวรายุทร  ข าดี เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 159/2563

อบต.หัวดง ราคา =  181,400.- บาท ราคา =  181,400.- บาท โดยตรง ลว.10 เม.ย.63
25 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,400.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ศิริตัง นายเฉลิมพล  ศิริตัง เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 160/2563

ราคา =  1,400.- บาท ราคา =  1,400.- บาท โดยตรง ลว.10 เม.ย.63
26 จัดซ้ือน้ ายาพ่นฆา่เชื้อโครงการปอ้ง 27,300.00      เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  เสือค าราม นายนิพนธ์  เสือค าราม เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 161/2563

กันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา่ ราคา =  27,300.- บาท ราคา =  27,300.- บาท โดยตรง ลว.10 เม.ย.63
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