
                                                                                      สรุปงานด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน                                               แบบ สขร . 1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ หรือจดัจา้ง หรือจา้ง คัดเลือก หรือข้อตกลงใน

โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือ น้ ามันเดือนกนัยายน (งานบริหารทั่วไป) 5,343.00 5,343.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 5,343.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 5,343.00 คุณสมบติัครบ 217/2563   31 ส.ค. 63

2 ซ้ือ น้ ามันเดือนกนัยายน (งานบริหารงานคลัง) ๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๒,๓๐๐.๐๐ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๒,๓๐๐.๐๐ และราคาต่ าสุด 218/2563   31 ส.ค. 63

3 ซ้ือ น้ ามันเดือนกนัยายน (งานฯสาธารณสุข) ๗,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๗,๒๐๐.๐๐ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๗,๒๐๐.๐๐ " 219/2563   31 ส.ค. 63

4 ซ้ือ น้ ามันเดือนกนัยายน (งานไฟฟ้าและถนน) 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,300.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,300.00 " 221/2563   31 ส.ค. 63

5 จา้ง ยามเดือนกนัยายน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์  ค าน้อย 12,000.00 นายพิทักษ์  ค าน้อย 12,000.00 " 222/2563   31 ส.ค. 63

6 จา้ง แม่บ้านเดือนกนัยายน ศูนย์ฯห้วยโจด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 " 223/2563   31 ส.ค. 63

7 จา้ง แม่บ้านเดือนกนัยายน ศูนย์ฯคลองยาง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 " 224/2563   31 ส.ค. 63

8 จา้ง แม่บ้านเดือนกนัยายน ศูนย์ฯบ้านบ่อฯ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 " 225/2563   31 ส.ค. 63

9 จา้ง คนขับรถบรรทุกขยะ เดือนกนัยายน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญล้อม นามแย้ม 7,000.00 นายบุญล้อม นามแย้ม 7,000.00 " 226/2563   31 ส.ค. 63

10 จา้ง รถแบคโฮเล็ก ซ่อมแซมท่อประปา 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 2,100.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 2,100.00 " 227/2563   3 ก.ย. 63

11 จา้ง ขยายเขตประปา ม.1 งบกลาง 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 39,000.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 39,000.00 " 228/2563   9 ก.ย. 63

12 จา้ง ซ่อมฝาท่อระบายน้ า ม.1 งบกลาง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 16,000.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 16,000.00 " 229/2563   9 ก.ย. 63

13 จา้ง ซ่อมเคร่ืองขยายเสียง ม.2 (กองช่าง) 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 4,460.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 4,460.00 " 230/2563   9 ก.ย. 63

14 ซ้ือ วัสดุอืน่ (วัสดุผลิตน้ าประปา) 23,272.50 23,272.50 เฉพาะเจาะจง บจ. วี.เจ.เอ.เอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 23,272.50 บจ. วี.เจ.เอ.เอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 23,272.50 " 231/2563   11 ก.ย. 63

15 จา้ง ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ 81-6055 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาการยาง 1,400.00 รัตนาการยาง 1,400.00 " 232/2563   14 ก.ย. 63

สระแกว้ (ยาง)

16 จา้ง ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ 80-7573  8,650.00 8,650.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 8,650.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 8,650.00 " 233/2563   15 ก.ย. 63

สระแกว้

              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจติร์)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
(ลงชื่อ)…………......….........…………………….……….. (ลงชื่อ)………………..…………...................……………. (ลงชื่อ)………..................................………………
              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)

                       เจ้าหนา้ที่                     หวัหนา้เจ้าหนา้ที่             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
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ล าดับ งานที่จดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ หรือจดัจา้ง หรือจา้ง คัดเลือก หรือข้อตกลงใน

โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

17 จา้ง ขุดลัดคลองยางช่วงทดยายเยาว์ 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 15,500.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 15,500.00 คุณสมบติัครบ 234/2563   17 ก.ย. 63

ให้เป็นแนวตรง และราคาต่ าสุด

18 จา้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 7,000.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 7,000.00 " 235/2563   23 ก.ย. 63

จ านวน ๒ สาย 

19 ซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน กองช่าง 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา 2,550.00 หจก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา 2,550.00 " 236/2563   24 ก.ย. 63

เคร่ืองฉีดน้ ารงดันสูง

20 ซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 12,980.00 12,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระแกว้ กล้องวงจรปิด 12,980.00 หจก.สระแกว้ กล้องวงจรปิด 12,980.00 " 237/2563   25 ก.ย. 63

21 ซ้ือ วัสดุส านักงาน ส านักปลัด 20,863.00 20,863.00 เฉพาะเจาะจง บี พี เพื่อนนักเรียน  20,863.00 บี พี เพื่อนนักเรียน  20,863.00 " 238/2563   25 ก.ย. 63

22 ซ้ือ ครุภัณฑ์อืน่ งานป้องกนัภัยฯ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 16,000.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 16,000.00 " 239/2563   25 ก.ย. 63

(เล่ือยเคร่ืองโซ่ยนต์ 2 เคร่ือง) 

23 ซ้ือ วัสดุส านักงาน ศูนย์ฯเด็กเล็ก 14,185.00 14,185.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน 14,185.00 ร้านตะวัน 14,185.00 " 240/2563   25 ก.ย. 63

24 ซ้ือ วัสดุส านักงาน กองการศึกษา 4,398.00 4,398.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน 4,398.00 ร้านตะวัน 4,398.00 " 241/2563   25 ก.ย. 63

25 ซ้ือ วัสดุส านักงาน กองช่าง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเรือนเคร่ืองเขียน จ ากดั 30,000.00 บริษัท ศรีเรือนเคร่ืองเขียน จ ากดั 30,000.00 " 242/2563   25 ก.ย. 63

26 ซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน กองช่าง ตู้เอกสาร 4 ตู้ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตติพร 22,000.00 ร้านรัตติพร 22,000.00 " 243/2563   28 ก.ย. 63

27 ซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 9,340.00 9,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน 9,340.00 ร้านตะวัน 9,340.00 " 244/2563   29 ก.ย. 63

              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
(ลงชื่อ)…………......….........…………………….……….. (ลงชื่อ)………………..…………...................……………. (ลงชื่อ)………..................................………………
              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)

                       เจ้าหนา้ที่                     หวัหนา้เจ้าหนา้ที่             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด


