
ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลทึคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการในการปฏบิติังานส ารวจ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที่  1/61 2 ต.ค 60

โครงสร้างพืน้ฐานและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ นายอุดม  วรรณุลัย นายอุดม  วรรณุลัย อยู่ในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการในการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  2/61 2 ต.ค 60

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบประปา นายรุณ  ยศสูงเนนิ นายรุณ  ยศสูงเนนิ
3 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  3/61 2 ต.ค 60

นายวิเชียร  หสัจรรย์ นายวิเชียร  หสัจรรย์
4 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  4/61 2 ต.ค 60

นายทองสุข  หา้วหาญ นายทองสุข  หา้วหาญ
5 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  5/61 2 ต.ค 60

นางสาวปองรักษ์  งอยกุดจิก นางสาวปองรักษ์  งอยกุดจิก
6 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  6/61 2 ต.ค 60

นายจักรวุฒิ  วงละคร นายจักรวุฒิ  วงละคร
7 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  7/61 2 ต.ค 60

นายสิทธิโชค  ประดับวงศ์ นายสิทธิโชค  ประดับวงศ์
8 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  8/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บา้นทุ่งใหญ่ นางสาวอ าพันธ์  ติสันเทียะ นางสาวอ าพันธ์  ติสันเทียะ
9 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  9/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บา้นทุ่งใหญ่ นางสาวเบญจมาภรณ์  ทูนขนุทด นางสาวเบญจมาภรณ์  ทูนขนุทด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรง อ าเภอวิเชยีรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ์
วันที ่  16   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลทึคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที่  10/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บา้นมาบสมอ นางสาวอัมรา  บ าเรอกลาง นางสาวอัมรา  บ าเรอกลาง อยู่ในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  11/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บา้นบมุะกรูด นางสาววรรณศิริ  ภาชะนยั นางสาววรรณศิริ  ภาชะนยั
12 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานธุรการ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  12/61 2 ต.ค 60

นางฐิตินนัท์  เชื้อโคกสูง นางฐิตินนัท์  เชื้อโคกสูง
13 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานธุรการ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  13/61 2 ต.ค 60

นางสาวจินตหรา  โพธิราแสง นางสาวจินตหรา  โพธิราแสง
14 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  14/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ นางสาวจุฑามาศ  อุ่นกุดเชือก นางสาวจุฑามาศ  อุ่นกุดเชือก
15 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  15/61 2 ต.ค 60

นกัการภารโรงและรักษาความปลอดภยั นายปญัญา  ร่มโพธิ์ นายปญัญา  ร่มโพธิ์
16 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานขับรถยนต์ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  16/61 2 ต.ค 60

ส่วนกลางและจัดส่งเอกสาร นายสมชาย  พงษ์ศักด์ิศรี นายสมชาย  พงษ์ศักด์ิศรี
17 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  17/61 2 ต.ค 60

ดูแลรักษาความสะอาด นางสาวรัชน ี แปวหล่ า นางสาวรัชน ี แปวหล่ า
18 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานช่วยเหลือ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  18/61 2 ต.ค 60

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั นายอัศนยั  กฤษบญุ นายอัศนยั  กฤษบญุ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรง อ าเภอวิเชยีรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ์
วันที ่  16   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลทึคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

19 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานช่วยเหลือ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที่  19/61 2 ต.ค 60

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั นายเสถียร  ภาพันธ์ นายเสถียร  ภาพันธ์ อยู่ในวงเงินงบประมาณ

20 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  20/61 2 ต.ค 60

ช่วยเหลืองานการเจ้าหนา้ที่ นางอ าคา  อินนิม่ นางอ าคา  อินนิม่
21 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  21/61 2 ต.ค 60

ชว่ยเหลืองานสาธารณสุขฯ นายปรากานต์  ทาไกร นายปรากานต์  ทาไกร
22 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  22/61 2 ต.ค 60

ชว่ยเหลืองานสาธารณสุขฯ นายเจริญกิจ  พลลาภ นายเจริญกิจ  พลลาภ
23 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  23/61 2 ต.ค 60

ชว่ยเหลืองานสาธารณสุขฯ นายทรงชัย  ยุทธยศ นายทรงชัย  ยุทธยศ
24 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  24/61 2 ต.ค 60

ธุรการกองสาธารณสุขฯ นางสาวฉัตรทิพย์  ทะวะลัย นางสาวฉัตรทิพย์  ทะวะลัย
25 จ้างเหมาบริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500     ตกลงราคา 3,500 3,500 เลขที่  25/61 2 ต.ค 60

ประจ าเดือน ต.ค 60 ร้านเจษฎาก๊อปปี้ ร้านเจษฎาก๊อปปี้
26 จัดซ้ือน้ าด่ืม 2,560       2,560     ตกลงราคา 2,560 2,560 เลขที่  26/61 2 ต.ค 60

ประจ าเดือน ต.ค 60 ร้านพินนัท์น้ าด่ืม ร้านพินนัท์น้ าด่ืม
27 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  23,790     23,790   ตกลงราคา 23,790 23,790 เลขที่  27/61 2 ต.ค 60

ประจ าเดือน ต.ค 60 หจก.หนิดาดนอ้ยบริการ หจก.หนิดาดนอ้ยบริการ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรง อ าเภอวิเชยีรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ์
วันที ่  16   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลทึคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,200       1,200     ตกลงราคา 1,200 1,200 เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที่  31/61 17 ต.ค 60

(ดาวเรือง จ านวน 100 ต้น) ไร่เขาเล็งอินทรีย์เกษตร ไร่เขาเล็งอินทรีย์เกษตร อยู่ในวงเงินงบประมาณ

29 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์สีขาว 5,000       5,000     ตกลงราคา 5,000 5,000 เลขที่  32/61 17 ต.ค 60

จ านวน 10 หลัง นายคูณ  ทองนอ้ย นายคูณ  ทองนอ้ย
30 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,550       2,550     ตกลงราคา 2,550 2,550 เลขที่  33/61 17 ต.ค 60

นางจันทร์เพ็ญ  ศรียุกต์นรัินดร์ นางจันทร์เพ็ญ  ศรียุกต์นรัินดร์
31 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา 1,000       1,000     ตกลงราคา 1,000 1,000 เลขที่  34/61 17 ต.ค 60

วันปยิมหาราช นายศราวุธ  จันพิทักษ์ นายศราวุธ  จันพิทักษ์
32 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ส าหรับต้ังโต๊ะ 7,400       7,400     ตกลงราคา 7,400 7,400 เลขที่  35/61 24 ต.ค 60

โรงทานในงานพระราชพิธี นายคูณ  ทองนอ้ย นายคูณ  ทองนอ้ย
33 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ 1,800       1,800     ตกลงราคา 1,800 1,800 เลขที่  36/61 24 ต.ค 60

นายวิระ  จันทร์แสง นายวิระ  จันทร์แสง
34 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 1,320       1,320     ตกลงราคา 1,320 1,320 เลขที่  37/61 27 ต.ค 60

(ประชมุสภาฯ) นายเทพฤทธิ์  หสัการ นายเทพฤทธิ์  หสัการ
35 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 825          825        ตกลงราคา 825 825 เลขที่  38/61 27 ต.ค 60

(ประชมุสภาฯ) นายเทพฤทธิ์  หสัการ นายเทพฤทธิ์  หสัการ

วันที ่  16   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรง อ าเภอวิเชยีรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ์



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทึคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคากลาง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
1 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงานรักษา 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  ร่มโพธิ์ นายปัญญา  ร่มโพธิ์ เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที ่๙๕/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ความปลอดภยัและงานรักษาความสะอาด 54,000 54,000 อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

2 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี แปวหล่ า น.ส.รัชนี แปวหล่ า เลขที ่๙๖/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ดูแลรักษาความสะอาด 54,000 54,000
3 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายอศันัย กฤษบุญ นายอศันัย กฤษบุญ เลขที ่๙๗/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ช่วยเหลืองานป้องกนัฯ 54,000 54,000
4 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายเสถยีร ภาพันธ์ นายเสถยีร ภาพันธ์ เลขที ่๙๘/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ช่วยเหลืองานป้องกนัฯ 54,000 54,000
5 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายพันธุ์เทพ  วิเศษชัย นายพันธุ์เทพ  วิเศษชัย เลขที ่๙๙/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ช่วยเหลืองานป้องกนัฯ 54,000 54,000
6 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายเอนก  เพชระบูรณิน นายเอนก  เพชระบูรณิน เลขที ่๑๐๐/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ขบัรถยนต์ส่วนกลาง 54,000 54,000
7 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นางปารณีย ์ แกว้สุพรรณ์ นางปารณีย ์ แกว้สุพรรณ์ เลขที ่๑๐๑/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 54,000 54,000
8 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.อมัรา  บ าเรอกลาง น.ส.อมัรา  บ าเรอกลาง เลขที ่๑๐๒/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 54,000 54,000
9 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรัญญา บุตรวงศ์ น.ส.ศรัญญา บุตรวงศ์ เลขที ่๑๐๓/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 54,000 54,000
10 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.มินตรา  โค่นบ่อรัง น.ส.มินตรา  โค่นบ่อรัง เลขที ่๑๐๔/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 54,000 54,000

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์

วนัที ่  ๑  เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๓



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทึคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคากลาง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
11 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นางสุภาพรรณ  นันทน้อย นางสุภาพรรณ  นันทน้อย เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที ่๑๐๕/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 54,000 54,000 อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

12 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายปรากานต์ ทาไกร นายปรากานต์ ทาไกร เลขที ่๑๐๖/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 54,000 54,000
13 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายทรงชัย ยทุธยศ นายทรงชัย ยทุธยศ เลขที ่๑๐๗/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 54,000 54,000
14 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 45,000      45,000      เฉพาะเจาะจง นายเจริญกจิ พลลาภ นายเจริญกจิ พลลาภ เลขที ่๑๐๘/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 45,000 45,000
15 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ เสียงไพเราะ นายวิษณุ เสียงไพเราะ เลขที ่๑๐๙/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 54,000 54,000
16 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายพิทยา  ทวนขนุทด นายพิทยา  ทวนขนุทด เลขที ่๑๑๐/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ส ารวจโครงสร้างพื้นฐานฯ 54,000 54,000
17 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.ปองรักษ์ งอยกดุจกิ น.ส.ปองรักษ์ งอยกดุจกิ เลขที ่๑๑๑/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

จดัเกบ็ค่าน้ าประปา 54,000 54,000
18 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายทองสุข ห้าวหาญ นายทองสุข ห้าวหาญ เลขที ่๑๑๒/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

จดัเกบ็ค่าน้ าประปา 54,000 54,000
19 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายจกัรวุฒิ วงละคร นายจกัรวุฒิ วงละคร เลขที ่๑๑๓/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

จดมาตรน้ าประปา 54,000 54,000
20 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  หัสจรรย์ นายวิเชียร  หัสจรรย์ เลขที ่๑๑๔/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

จดัเกบ็ค่าน้ าประปา 54,000 54,000

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์
วนัที ่  ๑  เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๓

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  ๒๕๖๓
แบบ สขร.1



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทึคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคากลาง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
21 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายรุณ  ยศสูงเนิน นายรุณ  ยศสูงเนิน เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที ่๑๑๕/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบประปา 54,000 54,000 อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

22 จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายจกักฤษ  วงสงค์ นายจกักฤษ  วงสงค์ เลขที ่๑๑๖/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบประปา 54,000 54,000
๒๓ จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 54,000      54,000      เฉพาะเจาะจง นายอดุม  วรรณุลัย นายอดุม  วรรณุลัย เลขที ่๑๑๗/6๓ ๓๑ มี.ค ๖๓

ส ารวจโครงสร้างพื้นฐานฯ 54,000 54,000
๒๔ จา้งเหมาบริการเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 21,000      21,000      เฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎากอ๊ปปี้ ร้านเจษฎากอ๊ปปี้ เลขที ่๑๑๘/6๓ ๑  เม.ย ๖๓

21,000 21,000
๒๕ จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,737        9,737        เฉพาะเจาะจง ร้านมัน่ใจอะไหล่ ๑๙๙๙ ร้านมัน่ใจอะไหล่ ๑๙๙๙ เลขที ่๑๑๙/6๓ ๑  เม.ย ๖๓

9,737 9,737
๒๖ จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 15,400      15,400      เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร  ฝะสูงเนิน นายเสกสรร  ฝะสูงเนิน เลขที ่๑๒๐/6๓ ๑  เม.ย ๖๓

(รถตัดกหน้าขดุหลัง) 15,400 15,400
๒๗ จดัซ้ืออปุกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ 30,000      30,000      เฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริด หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริด เลขที ่๑๒๑/6๓ ๘  เม.ย ๖๓

พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV 30,000 30,000
๒๘ โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพื่อการ 450,000    450,000    เฉพาะเจาะจง หจก.บุษราการโยธา หจก.บุษราการโยธา เลขที ่๑๒๒/6๓ ๙  เม.ย ๖๓

เกษตร จ านวน ๓ บ่อ ม.๑๔ 450,000 450,000
๒๙ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 7,980        7,980        เฉพาะเจาะจง ร้านยทุธคอมพิวเตอร์ ร้านยทุธคอมพิวเตอร์ เลขที ่๑๒๓/6๓ ๑๓  เม.ย ๖๓

7,980 7,980
๓๐ จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,400        4,400        เฉพาะเจาะจง ร้านกจิไพบูลย์ ร้านกจิไพบูลย์ เลขที ่๑๒๔/6๓ ๑๓  เม.ย ๖๓

4,400 4,400

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์
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ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทึคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคากลาง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๓๑ จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,560        3,560        เฉพาะเจาะจง ร้านวีช็อป ร้านวีช็อป เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที ่๑๒๕/6๓ ๑๓  เม.ย ๖๓

3,560 3,560 อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

๓๒ จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 650           650           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ ซี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์ ซี คอมพิวเตอร์ เลขที ่๑๒๖/6๓ ๑๓  เม.ย ๖๓

650 650
๓๓ จดัซ้ือวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน) 127,500    127,500    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญทรัพย์ ร้านเพชรเจริญทรัพย์ เลขที ่๑๒๗/6๓ ๑๔  เม.ย ๖๓

127,500 127,500
๓๔ โครงการขดุสระสาธารณประโยชน์ 278,000    278,000    เฉพาะเจาะจง หจก.วีโฟล์ก หจก.วีโฟล์ก เลขที ่๑๒๘/6๓ ๒๐  เม.ย ๖๓

ม.๑๒  บ้านสนามบิน 278,000 278,000
๓๕ ขยายเขตประปาบ้านนาไร่เดียว 174,000    174,000    เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ  วงศ์เสรี นายวีระศักด์ิ  วงศ์เสรี เลขที ่๑๒๙/6๓ ๒๐  เม.ย ๖๓

ระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาล ม.๖ 174,000 174,000
๓๖ ขยายเขตประปาบ้านนาไร่เดียว ระบบ 110,000    110,000    เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ  วงศ์เสรี นายวีระศักด์ิ  วงศ์เสรี เลขที ่๑๓๐/6๓ ๒๐  เม.ย ๖๓

ประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก ม.๑๐ 110,000 110,000
๓๗ จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 8,848.37   8,848.37   เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ เลขที ่๑๓๑/6๓ ๒๒  เม.ย ๖๓

หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๖ เพชรบูรณ์ 8,848.37 8,848.37

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์
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