
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ร้านซีทไีอท ีเซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 450 บาท

ร้านพีพี เทรดด้ิง
ราคาที่เสนอ 8,916 บาท

ร้านพีพี เทรดด้ิง
ราคาที่เสนอ 9,632 บาท
ร้านเพชรบรูณ์ครุภัณฑ์

ราคาที่เสนอ 7,500 บาท
ร้านสุรสีหค์รุภัณฑ์ ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์

ราคาที่เสนอ  4,500 บาท
บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิล บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิล

ราคาที่เสนอ 335,299.10 บาท
นางสาวกฤษณา  อัปมะเทา นางสาวกฤษณา  อัปมะเทา
ราคาที่เสนอ 6,600 บาท

บริษัทเพชรไพลิน บริษัทเพชรไพลิน
ราคาที่เสนอ 42,000 บาท

ร้านซีทไีอทเีซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 2,340 บาท

นายมงคล  แปน้ฝ้าย
ราคาที่เสนอ 4,000 บาท

ร้านเอก 20
ราคาที่เสนอ 31,500 บาท
 นางสาวสุนิสา เชื้อบญุมี

ราคาที่เสนอ  56,000 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรถบรรทกุขยะสีฟ้า 650.00               650.00              อู่ต้อมเซอร์วิส

ราคาที่เสนอ 650 บาท
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10รายการ 4,934.00            4,934.00            ร้านพีพี เทรดด้ิง

ราคาที่เสนอ  4,934 บาท
17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  2 รายการ 1,220.00            1,220.00            ร้านพีพี เทรดด้ิง

ราคาที่เสนอ  1,220
18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 3,000.00            3,000.00            ร้านสุรสีหค์รุภัณฑ์

ราคาที่เสนอ 3,000 บาท
19 นายสมชาย พัฒนะสันติ

ราคาที่เสนอ 15,000 บาท

15

16

จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

15,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย พัฒนะสันติ15,000.00          สป.93/2563 ลว. 1 กันยายน 2563

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือทรายอะเบท 56,000.00          56,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

12 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ ศพด.บา้นโปง่

สธ/166/2564 ลว.10 ก.ย.6314

13 จัดซ้ือถังด า ท าถังขยะเปยีก 31,500.00          31,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอก 20

นายมงคล  แปน้ฝ้าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/127/2563 ลว.22 ก.ย.63

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ืองปร้ิน เอ85จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ืองปร้ิน เอ85 4,500.00            4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซ้ือนม โรงเรียน เดือน ก.ค. - พ.ย. 63 335,299.10        

4,000.00            4,000.00            

335,299.10       วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/47/2563 ลว.1 ก.ย.637

กศ/126/2563 ลว.22 ก.ย.63เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

ร้านซีทไีอทเีซอร์วิสวิธีเฉพาะเจาะจง2,340.00            2,340.00            จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ ศพด.หนองทราย
กลอย

11

8

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก/9/2563 ลว.10 ก.ย.63

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,500.00            7,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบรูณ์ครุภัณฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก/10/2563 ลว.10 ก.ย.63

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,632.00            9,632.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพี เทรดด้ิง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค48/2563 ลว. 1 กันยายน 2563

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,916.00            8,916.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพี เทรดด้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค22/2563 ลว. 10 กันยายน 2563

3 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 450.00               450.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทไีอท ีเซอร์วิส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค20/2563 ลว. 1 กันยายน 2563

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00            4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์ กค21/2563 ลว. 1 กันยายน 2563

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กันยำยน 2563
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัพิกุล อ ำเภอบึงสำมพัน จงัหวดัเพชรบูรณ์

วนัที่ 1 - 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 4,500.00            4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์

กศ/48/2563 ลว.10 ก.ย.63

กศ/124/2563 ลว.8 ก.ย.63

กศ/125/2563 ลว.16 ก.ย.63

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพี เทรดด้ิง สธ/168/2564 ลว.10 ก.ย.63

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพี เทรดด้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

ร้านอู่ต้อมเซอร์วิส เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

 นางสาวสุนิสา เชื้อบญุมี

6,600.00            6,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/170/2564 ลว.21 ก.ย.63

สธ/169/2564 ลว.21 ก.ย.63

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/167/2564 ลว.10 ก.ย.63

สธ/44/2564 ลว.1 ก.ย.63

วิธีเฉพาะเจาะจง

9 จ้างเหมาครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองทรายกลอย

10 จ้างเหมารถบสั โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้วันเยาวชนแหง่ชาต 42,000.00          42,000.00         



20 นางสาวสุนิสา เชื้อบญุมี
ราคาที่เสนอ 500 บาท

21 นางสาวพรรณิภา คงถาวรสุข
ราคาที่เสนอ 4,780 บาท

22 ร้านผลสว่างพานิช
ราคาที่เสนอ 5,216 บาท

23 บ.แอดไวซ์บงึสามพัน
ราคาที่เสนอ 2,079 บาท

24 นางเบญญานิช ภาพันธ์
ราคาที่เสนอ 1,595 บาท

25 นายสุทธินันท ์ดีวัน นายสุทธินันท ์ดีวัน
ราคาที่เสนอ 1,280 บาท

26 นางสาวสุนิสา เชื้อบญุมี นางสาวสุนิสา เชื้อบญุมี
ราคาที่เสนอ 12,000 บาท

27 ร้านทองสุขการพิมพ์ ร้านทองสุขการพิมพ์
ราคาที่เสนอ 12,198 บาท

28 นายองอาจ พ่วงยาม นายองอาจ พ่วงยาม
ราคาที่เสนอ 24,000 บาท

29 นายปกรณ์ ค าม่วน
ราคาที่เสนอ 2,800 บาท

30 บ.แอดไวซ์บงึสามพัน
ราคาที่เสนอ 2,120 บาท

31 ร้านสมบรูณ์มอเตอร์
ราคาที่เสนอ 1,050 บาท

32 นายสายัญ จันทร์อินทร์
ราคาที่เสนอ 5,120 บาท

33 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทศัน์ หมู่ที่ 9 14,000.00          14,000.00         นายสายัญ จันทร์อินทร์
ราคาที่เสนอ 14,000 บาท

34

35

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 2,079.00            2,079.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์บงึสามพัน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป.97/2563 ลว. 22 กันยายน 2563

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,595.00            

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

12,198.00         วิธีเฉพาะเจาะจง สป.101/2563 ลว. 28 กันยายน 2563

จ้างเหมารถตู้ 24,000.00          24,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

38

1,595.00            

สป.99/2563 ลว. 23 กันยายน 2563

5,216.00            5,216.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านผลสว่างพานิช เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป.96/2563 ลว. 21 กันยายน 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง นางเบญญานิช ภาพันธ์

จ้างเหมาโครงการถากทาง 5,120.00            

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป.98/2563 ลว. 22 กันยายน 2563

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

5,120.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสายัญ จันทร์อินทร์ สป144/2563 ลว. 25 กันยายน 2563

สป143/2563 ลว. 23 กันยายน 2563

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป.100/2563 ลว. 25 กันยายน 2563

สป140/2563 ลว. 11 กันยายน 2563

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ 1,055.00            1,055.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์มอเตอร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
เสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12,000.00          12,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 1,280.00            1,280.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 12,198.00          

4,780.00            4,780.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิภา คงถาวรสุข

2,120.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์บงึสามพัน

2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ ค าม่วน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป142/2563 ลว. 22 กันยายน 2563จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,120.00            

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,000.00            7,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา เชื้อบญุมี

2,800.00            

สป145/2563 ลว. 25 กันยายน 2563

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสายัญ จันทร์อินทร์

สป141/2563 ลว. 21 กันยายน 2563

สป.95/2563 ลว. 8 กันยายน 2563

สป.94/2563 ลว. 2 กันยายน 2563

36

37

39


