
แบบ สขร.๑

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีสัญญำ
 /วันท่ีท ำสัญญำ

1 จ้ำงเหมำฝ่ังกลบขยะ 500,000      500,000       จัดจ้ำง บริษัท บ้ำนโป่งบริหำรจัดกำร บริษัท บ้ำนโป่งบริหำรจัดกำร เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  1/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม วิธีเฉพำะเจำะจง ขยะ ขยะ ลว.2 ต.ค.62

เสนอรำคำเป็นตันๆละ 450 บำท เสนอรำคำเป็นตันๆละ 450 บำท

2 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำงสำวพรพิมล บัวมำก นำงสำวพรพิมล บัวมำก เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  2/2564
(แม่บ้ำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

3 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำงสำวสมพิศ พรหมสอน นำงสำวสมพิศ พรหมสอน เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  3/2564
(แม่บ้ำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

4 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยเหรียญ ปล้ืมจิตร นำยเหรียญ ปล้ืมจิตร เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  4/2564
(ยำมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

5 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยประเวศ สรพันธ์ิ นำยประเวศ สรพันธ์ิ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  5/2564
(ยำมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

6 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยเอกชัย ทองค ำ นำยเอกชัย ทองค ำ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  6/2564
(ยำมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

7 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยเนย  ม่ันคง นำยเนย  ม่ันคง เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  7/2564
(พนักงำนเก็บขยะมูลฝอย) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  ๒๕๖3
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกบ



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีสัญญำ
 /วันท่ีท ำสัญญำ

8 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยธันวำ คงวิญญำ นำยธันวำ คงวิญญำ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  8/2564
(พนักงำนเก็บขยะมูลฝอย) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

9 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยสมบูรณ์ สะสมทรัพย์ นำยสมบูรณ์ สะสมทรัพย์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  9/2564
(พนักงำนเก็บขยะมูลฝอย) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

10 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยเขมรัตน์  สุนทรวิภำต นำยเขมรัตน์  สุนทรวิภำต เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  10/2564
(พนักงำนเก็บขยะมูลฝอย) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

11 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยจอม  ค ำรอด นำยจอม  ค ำรอด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  11/2564
(พนักงำนเก็บขยะมูลฝอย) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

12 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยรังสรรค์  เหลืองมีสีพันต์ นำยรังสรรค์  เหลืองมีสีพันต์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  12/2564
(พนักงำนเก็บขยะมูลฝอย) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

13 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 26,460        26,460         จัดจ้ำง นำยศตวรรษ  เขียงเขียว นำยศตวรรษ  เขียงเขียว เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  13/2564
(พนักงำนเก็บขยะมูลฝอย) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

14 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 19,215        19,215         จัดจ้ำง นำยธเนศ  รอดเจริญ นำยธเนศ  รอดเจริญ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  14/2564
(พนักงำนเก็บขยะมูลฝอย) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 26,460บำท เสนอรำคำ 26,460บำท ลว.9 ต.ค.63

15 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 400,000      400,000       จัดซ้ือ บริษัทเอแอนด์อำร์มิลค์ จ ำกัด บริษัทเอแอนด์อำร์มิลค์ จ ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  1/2564
หล่อล่ืนประจ ำเดือน วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ400,000บำท เสนอรำคำ400,000บำท ลว.9 ต.ค.63
(ส ำนักปลัด)



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีสัญญำ
 /วันท่ีท ำสัญญำ

16 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 500,000      500,000       จัดซ้ือ นำยวีระชำติ พรหมแก้ว นำยวีระชำติ พรหมแก้ว เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  2/2564
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ500,000บำท เสนอรำคำ500,000บำท ลว.9 ต.ค.63

 
17 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 31,057.60     31,057.60      จัดซ้ือ บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  3/2564

พำสเจอร์ไรส์ ส ำหรับโรงเรียน วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 31,057.60 บำท เสนอรำคำ 31,057.60 บำท ลว.28ต.ค.64

18 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 40,601.44     40,601.44      จัดซ้ือ บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  4/2564
ยูเอชที ส ำหรับโรงเรียน วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 40,601.44 บำท เสนอรำคำ 40,601.44 บำท ลว.28ต.ค.64

19 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 4,211.20     4,211.20      จัดซ้ือ บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  5/2564
พำสเจอร์ไรส์ ส ำหรับศูนย์ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 4,211.20 บำท เสนอรำคำ 4,211.20 บำท ลว.28ต.ค.64
พัฒนำเด็กเล็ก

20 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 4,504.32     4,504.32      จัดซ้ือ บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง  6/2564
ยูเอชที ส ำหรับศูนย์พัฒนำ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 4,504.32 บำท เสนอรำคำ 4,504.32 บำท ลว.28ต.ค.64
เด็กเล็ก


