
แบบ สขร.1

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

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 3,250.00       เฉพาะเจาะจง นายมนัส  พล้ิงลูกอนิทร์ นายมนัส  พล้ิงลูกอนิทร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 150/2563

ราคา = 3,250.-บาท ราคา = 3,250.-บาท โดยตรง ลว. 8 พ.ค.63
2 จัดซ้ือไม้อัด 599.20          เฉพาะเจาะจง หจก.พิจิตรไม้ไทย หจก.พิจิตรไม้ไทย เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 163/2563

ราคา = 599.20บาท ราคา = 599.20บาท โดยตรง ลว.15 เม.ย.63
3 จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถบริการ 6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรรลพ  ดวงสุวรรณ์ นายวรรลพ  ดวงสุวรรณ์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 164/2563

แพทย์ฉุกเฉิน กจ 3504 พิจิตร ราคา = 6,000.-บาท ราคา = 6,000.-บาท โดยตรง ลว.20 เม.ย.63
4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,910.00       เฉพาะเจาะจง นางธันยวีร์ ศิริโชคธนทรัพย์ นางธันยวีร์ ศิริโชคธนทรัพย์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 165/2563

ราคา =  2,910.- บาท ราคา =  2,910.- บาท โดยตรง ลว.23 เม.ย.63
5 จ้างเหมาพิมพ์ปา้ยไวนลิ 1,500.00       เฉพาะเจาะจง นายธีรเทพ  เจนจบ นายธีรเทพ  เจนจบ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 166/2563

ทรงพระเจริญ ราคา =  1,500.- บาท ราคา =  1,500.- บาท โดยตรง ลว.27 เม.ย.63
6 จ้างเหมาแบล็กโฮปรับปรุงสถานท่ี 7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางเรียม เปล่ียนสาย นางเรียม เปล่ียนสาย เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 167/2563

ก าจดัขยะมูลฝอยของ อบต.หัวดง ราคา = 7,000.-บาท ราคา = 7,000.-บาท โดยตรง ลว.30 เม.ย.63
7 จดัซ้ือตลับหมึกปร้ินเตอร์ 890.00          เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล ศิริตัง นายเฉลิมพล ศิริตัง เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 168/2563

ราคา = 890.-บาท ราคา = 890.-บาท โดยตรง ลว.30 เม.ย.63
8 จัดซ้ือสายแลน 300.00          เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล ศิริตัง นายเฉลิมพล ศิริตัง เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 169/2563

ราคา = 300.-บาท ราคา = 300.-บาท โดยตรง ลว.30 เม.ย.63
9 จัดซ้ือถังสีแดงพร้อมฝาปดิ 1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายมานพ  เพชร์รอด นายมานพ  เพชร์รอด เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 170/2563

ราคา = 1,750.-บาท ราคา = 1,750.-บาท โดยตรง ลว.30 เม.ย.63

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหวัดง

(การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าวันที่ 1 - 30  พฤษภาคม 2563)



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

ในการซ้ือหรือจ้าง
10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ อบต.หวัดง 51,430.00      เฉพาะเจาะจง นายมนัส  พล้ิงลูกอนิทร์ นายมนัส  พล้ิงลูกอนิทร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 171/2563

ทะเบยีน บต 6814 ราคา = 51,430.-บาท ราคา = 51,430.-บาท โดยตรง ลว. 1 พ.ค.63
11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือบา้น 6,629.00       เฉพาะเจาะจง หจก. 95 ค้าวัสดุและอปุกรณ์ หจก. 95 ค้าวัสดุและอปุกรณ์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 174/2563

ที่เสียหายจากพายุ ราคา = 6,629.-บาท ราคา = 6,629.-บาท โดยตรง ลว. 1 พ.ค.63
12 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 1,200.00       เฉพาะเจาะจง นางปริศนา  ชา่งเกง่ นางปริศนา  ชา่งเกง่ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 178/2563

ทะเบยีน กจ 883 พิจิตร ราคา = 1,200.-บาท ราคา = 1,200.-บาท โดยตรง ลว. 5 พ.ค.63
13 จัดซ้ือจารบี 690.00          เฉพาะเจาะจง นายเจตน์  กนัอรุณ นายเจตน์  กนัอรุณ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 183/2563

ราคา = 690.-บาท ราคา = 690.-บาท โดยตรง ลว. 7 พ.ค.63
14 ซ้ือวัสดุส านกังานเพื่อใช้ในงาน 9,978.00       เฉพาะเจาะจง นางรัตนด์าวรรณ มีแดนไผ่ นางรัตนด์าวรรณ มีแดนไผ่ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 184/2563

การศึกษา ราคา = 9,978.-บาท ราคา = 9,978.-บาท โดยตรง ลว. 7 พ.ค.63
15 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 15,030.00      เฉพาะเจาะจง นางรัตนด์าวรรณ มีแดนไผ่ นางรัตนด์าวรรณ มีแดนไผ่ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 185/2563

ราคา = 15,030.-บาท ราคา = 15,030.-บาท โดยตรง ลว. 7 พ.ค.63
16 ซ้ือวัสดุส านกังานเพื่อใช้ในงาน 9,999.00       เฉพาะเจาะจง นางรัตนด์าวรรณ มีแดนไผ่ นางรัตนด์าวรรณ มีแดนไผ่ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 186/2563

ส านกัปลัด ราคา = 9,999.-บาท ราคา = 9,999.-บาท โดยตรง ลว. 7 พ.ค.63
17 ซ้ือวัสดุส านกังานเพื่อใช้ในงาน 19,698.00      เฉพาะเจาะจง นางรัตนด์าวรรณ มีแดนไผ่ นางรัตนด์าวรรณ มีแดนไผ่ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 187/2563

กองคลัง ราคา = 19,698.-บาท ราคา = 19,698.-บาท โดยตรง ลว. 7 พ.ค.63
18 จัดซ้ือตลั[หมึก canon 1,680.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ศิริตัง นายเฉลิมพล  ศิริตัง เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 188/2563

ราคา = 1,680.-บาท ราคา = 1,680.-บาท โดยตรง ลว. 7 พ.ค.63
19 จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนคลองส่ง 15,000.00      เฉพาะเจาะจง นางเรียม  เปล่ียนสาย นางเรียม  เปล่ียนสาย เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 189/2563

น้ าสถานสูีบน้ าบา้นหวัดง 1 ราคา = 15,000.-บาท ราคา = 15,000.-บาท โดยตรง ลว. 7 พ.ค.63
20 จัดซ้ือกระเปา๋ใส่อุปกรณ์กู้ชีพ 1,250.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมาวัลย ์ อ าไพพันธ์ นางสาวปัทมาวัลย ์ อ าไพพันธ์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 192/2563

ราคา = 1,250.-บาท ราคา = 1,250.-บาท โดยตรง ลว. 8 พ.ค.63
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
21 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 20,300.00      เฉพาะเจาะจง นายอรรถนนัท์ ภูป่ระดับ นายอรรถนนัท์ ภูป่ระดับ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 201/2563

เปล่ียนมอเตอร์เปล่ียนคอยล์เย็น ราคา = 20,300.-บาท ราคา = 20,300.-บาท โดยตรง ลว. 18 พ.ค.63
22 จ้างเหมาเปล่ียนคอมเพรสเซอร์และ 7,400.00       เฉพาะเจาะจง นายอรรถนนัท์ ภูป่ระดับ นายอรรถนนัท์ ภูป่ระดับ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 202/2563

ล้างเคร่ืองปรับอากาศ ราคา = 7,400.-บาท ราคา = 7,400.-บาท โดยตรง ลว. 18 พ.ค.63
23 โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ 136,949.63    เฉพาะเจาะจง นางจิตรา เหลืองสว่าง นางจิตรา เหลืองสว่าง เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 203/2563

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ราคา = 136,949.63บาท ราคา = 136,949.63บาท โดยตรง ลว. 19 พ.ค.63
จากเชื้อไวรัสโคโรนา่ COVID 19 

24 จัดซ้ือข้าวสาร 94,200.00      เฉพาะเจาะจง นายธีรพัฒน ์ จันทร์สว่าง นายธีรพัฒน ์ จันทร์สว่าง เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 204/2563
ราคา = 94,200.-บาท ราคา = 94,200.-บาท โดยตรง ลว. 19 พ.ค.63

25 จัดซ้ือก๊อกน้ า 190.00          เฉพาะเจาะจง นายเจตน์  กนัอรุณ นายเจตน์  กนัอรุณ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 206/2563
ราคา = 190.-บาท ราคา = 190.-บาท โดยตรง ลว. 19 พ.ค.63

26 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการวัด ช่าง 2,690.00       เฉพาะเจาะจง นายฉลวย  อนิทโชติ นายฉลวย  อนิทโชติ เปน็ผู้ประกอบอาชีพ 210/2563
ตวง ราคา = 2,690.-บาท ราคา = 2,690.-บาท โดยตรง ลว. 19 พ.ค.63
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