
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา

1
จา้งเหมาโครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น ม.3
284,000.00       286,500.00    เฉพาะเจาะจง 284,000.00        หจกแกน่ศิลป์ภูเวียง ราคาที่ต่่าที่สุด 8/2564 05/04/64

2
จา้งเหมาโครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธารทอง ม.10
280,000.00       282,500.00    เฉพาะเจาะจง 280,000.00        หจกแกน่ศิลป์ภูเวียง ราคาที่ต่่าที่สุด 9/2564 05/4/64

3

จา้งเหมาท่าป้าย ตามโครงการ

ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ประจ่าปี พ.ศ. 

2564

1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง 1,000.00            เจแ๊มวป้ายองิค์เจท็ ราคาที่ต่่าที่สุด 33/64 07/04/64

4

จา้งเหมาจดัหาอาหารว่างพร้อม

เคร่ืองด่ืม ตามโครงการป้องกนัและ

ลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ประจ่าปี พ.ศ. 2564

4,200.00          4,200.00       เฉพาะเจาะจง 4,200.00            นางสาวสมรัก  จงประวิง ราคาที่ต่่าที่สุด 35/64 09/04/64

5 ซ้ือวัสดุอื่น 2,520.00          2,520.00       เฉพาะเจาะจง 2,520.00            รุ่งแสงอะไหล่ยนต์ ราคาที่ต่่าที่สุด ขก 87002/90 07/04/64

6 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 1,100.00          1,100.00       เฉพาะเจาะจง 1,100.00            อู่ปราโมทยก์ารช่าง ราคาที่ต่่าที่สุด 34/64 08/04/64

7
ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,250.00          1,250.00       

เฉพาะเจาะจง
1,250.00            ศรีเจริญ

ราคาที่ต่่าที่สุด
ขก 87002/96 20/04/64

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน

องค์การบริหารส่วนต่าบลสงเปือย

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 หรือจัดจ้าง 

(บาท)



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน

องค์การบริหารส่วนต่าบลสงเปือย

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 หรือจัดจ้าง 

(บาท)
8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,960.00          9,960.00       เฉพาะเจาะจง 9,960.00            ศรีเจริญ ราคาที่ต่่าที่สุด ขก 87002/97 20/04/64

9 จา้งเหมาจดัหารอาหารกลางวัน 2,800.00          2,800.00       เฉพาะเจาะจง 2,800.00            นางอดุม  แดนสีแกว้ ราคาที่ต่่าที่สุด 36/64 23/04/64

10
จา้งเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้าน

สงเปือย ม.1
6,300.00          6,300.00       เฉพาะเจาะจง 6,300.00            สงัดพาณิชย์ ราคาที่ต่่าที่สุด 37/64 26/04/64

11
จา้งเหมาโครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย 

ม.5

168,000.00       170,200.00    เฉพาะเจาะจง 168,000.00        สงัดพาณิชย์ ราคาที่ต่่าที่สุด 10/64 26/04/64

12 ซ้ือวัสดุส่านักงาน ส่านักปลัด 13,580.00        13,580.00      เฉพาะเจาะจง 13,580.00          บ.เบสท์เทคโอเอจ่ากดั ราคาที่ต่่าที่สุด 11/64 27/04/64

13 ซ้ือวัสดุส่านักงาน กองคลัง 180.00            180.00          เฉพาะเจาะจง 180.00              บ.เบสท์เทคโอเอจ่ากดั ราคาที่ต่่าที่สุด ขก 87002/103 27/04/64

14 ซ้ือวัสดุส่านักงาน กองการศึกษาฯ 5,409.00          5,409.00       เฉพาะเจาะจง 5,409.00            บ.เบสท์เทคโอเอจ่ากดั ราคาที่ต่่าที่สุด ขก 87002/104 27/04/64

15 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกนพดับเพลิง 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง 1,000.00            
ร้านวัชรพงศ์การยางโปร

เซอร์วิส
ราคาที่ต่่าที่สุด 38/64 27/04/64

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ 28,280.00        28,280.00      เฉพาะเจาะจง 28,280.00          หจก.บิก๊ไอทีภูเวียง ราคาที่ต่่าที่สุด 12/64 30/04/64

17 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับากาศ 14,600.00        14,600.00      เฉพาะเจาะจง 14,600.00          
ร้านภูเวียงอปุกรณ์เคร่ือง

เยน็
ราคาที่ต่่าที่สุด 39/64 29/04/64

18 จา้งเหมาพนักงานขบัรถกู้ขพี 35,000.00        35,000.00      เฉพาะเจาะจง 35,000.00          นายวิฑูล  ปลอบเมือง ราคาที่ต่่าที่สุด 40/64 30/04/64

19
ซ้ือวัสดุเพื่อป้องโรคติดต่อไวรัสโคโรนา

 -19
9,100.00          9,100.00       เฉพาะเจาะจง 9,100.00            ศรีเจริญ ราคาที่ต่่าที่สุด ขก 87002/115 03/05/64



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน

องค์การบริหารส่วนต่าบลสงเปือย

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 หรือจัดจ้าง 

(บาท)

20

ป้ายโครงการป้องกนัควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 
350.00            350.00          เฉพาะเจาะจง 350.00              เจแ๊มวป้ายองิค์เจท็ ราคาที่ต่่าที่สุด 41/64 13/05/64

21
ป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยฉดีพ่นยาฆ่า

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
290.00            290.00          เฉพาะเจาะจง 290.00              เจแ๊มวป้ายองิค์เจท็ ราคาที่ต่่าที่สุด 42/64 13/05/64

22 จา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 5,000.00          5,000.00       เฉพาะเจาะจง 5,885.00            สมจติรการพาณิชย์ ราคาที่ต่่าที่สุด 43/64 14/05/64

23
จา้งเหมาท่าป้ายประชาสัมพันธ์

กจิกรรมวันต้นไม้ประจ่าของชาติ 

พ.ศ.2564

270.00            270.00          เฉพาะเจาะจง 270.00              เจแ๊มวป้ายองิค์เจท็ ราคาที่ต่่าที่สุด 45/64 21/05/64

24 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 8,290.00          8,290.00       เฉพาะเจาะจง 8,290.00            อู่ช่างจง ราคาต่่าที่สุด 46/64 02/06/64

25 ซ่อมแซมเตาเผาขยะ 50,000.00        50,000.00      เฉพาะเจาะจง 50,000.00          นายพูลทรัพย ์ โยประทุม ราคาต่่าที่สุด 47/64 04/06/64

26
โครคงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อม

อาคารคเตาเผาขยะ
193,000.00       195,689.52    เฉพาะเจาะจง 194,000.00        

หจก.ทรีแทนทีมคอน

สตรัคชั่น
ราคาต่่าที่สุด 11/2564 08/06/64

27
โครงการวางท่อระบายน้่า บ้านโคกไร่

 ม.7
281,000.00       282,214.92    เฉพาะเจาะจง 281,000.00        

หจก.ทรีแทนทีมคอน

สตรัคชั่น
ราคาต่่าที่สุด 12/2564 08/06/64

28
โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้่า สาย

หอพระพุทธ บ้านอา่งศิลา ม.6
417,000.00       417,943.24    เฉพาะเจาะจง 417,000.00        

หจก.ทรีแทนทีมคอน

สตรัคชั่น
ราคาต่่าที่สุด 13/2564 08/06/64



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
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หรือข้อตกลงใน
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 หรือจัดจ้าง 

(บาท)
29

โครงการวางท่อระบายน้่า บ้านอา่ง

ศิลา ม.6
        40,000.00       40,587.66 เฉพาะเจาะจง           40,000.00

หจก.ทรีแทนทีมคอน

สตรัคชั่น
ราคาต่่าที่สุด 14/2564 08/06/64

30
ซ้ืออารเสริม (นม) โรงเรียน ภาค

เรียนที่ 1/2564
282,463.58       282,463.58    เฉพาะเจาะจง 282,463.58        

องค์การส่งเสริมกจิการ

โคมนมอห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

ราคาต่่าที่สุด 17/2564 11/06/64

31

ซ้ืออารเสริม (นม) โรงเรียนตาม

โครงการเยยีวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโค

นมฯ

67,704.00        67,704.00      เฉพาะเจาะจง 67,704.00          
สหกรณ์โคนมหนองโพ

ราชบุรี จ่ากดั
ราคาต่่าที่สุด 18/2564 23/06/64

32 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่านักปลัด 17,400.00        17,400.00      เฉพาะเจาะจง 17,400.00          
บริษัท โอเอ โทนเนอร์ 

คอร์ปอเรชั่น จ่ากดั
ราคาต่่าที่สุด 19/2564 29/06/64

33 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่านักปลัด 29,010.00        29,010.00      เฉพาะเจาะจง 29,010.00          หจก.บิก๊ไอที ภูเวียง ราคาต่่าที่สุด 20/2564 02/06/64


