
แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ เหตุผลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1 ค่าประกอบอาหารกลางวนั 51,660.00            51,660.00   เฉพาะเจาะจง นางสุณีพร เรืองประชา นางสุณีพร เรืองประชา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 57/2563
ศพด.บา้นหูนบ เสนอราคา 51,660 บาท เสนอราคา 51,660 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ม.ค 63

วงเงินงบประมาณ
2 ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืมในโครงการ 10,000.00            10,000.00   เฉพาะเจาะจง หทยัทิพยก่์อสร้าง หทยัทิพยก่์อสร้าง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 58/2563

ส่งเสริมสุขภาพเด็กดีและพฒันา เสนอราคา 10,000 บาท เสนอราคา 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ม.ค 63
ทกัษะการดูแลเด็กและเยาวชน วงเงินงบประมาณ

3 โครงการซ่อมแซมถนนทางเบ่ียง 95,000.00            95,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวินา เพ่ิมทรัพย์ น.ส.ภาวินา เพ่ิมทรัพย์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 59/2563
คสล.วงัอีกาย ม.7 เสนอราคา 95,000 บาท เสนอราคา 95,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ม.ค 63

วงเงินงบประมาณ
4 ค่าบริการก าจดัขยะ เดือนธนัวาคม 62 4,084.00              4,084.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ลคัก้ีคลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั บริษทั ลคัก้ีคลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 60/2563

เสนอราคา 4,084 บาท เสนอราคา 4,084 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ม.ค 63
วงเงินงบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 20,000.00            20,000.00   เฉพาะเจาะจง นางวรินทิพย ์ วงศส์วสัด์ิ นางวรินทิพย ์ วงศส์วสัด์ิ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 61/2563
น ้าแขง็ ในงานวนัเด็ก 63 เสนอราคา 20,000 บาท เสนอราคา 20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ม.ค 63

วงเงินงบประมาณ
6 ค่าเคร่ืองเสียงในงานวนัเด็ก 63 7,500.00              7,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมีลาภ ร้านมีลาภ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 62/2563

เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ม.ค 63
วงเงินงบประมาณ

7 ค่าอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ 7,500.00              7,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมีลาภ ร้านมีลาภ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 63/2563
ในงานวนัเด็ก 63 เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ม.ค 63

วงเงินงบประมาณ
8 ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนวสัดุ 9,070.00              9,070.00     เฉพาะเจาะจง หทยัทิพยก่์อสร้าง หทยัทิพยก่์อสร้าง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 64/2563

ท าความสะอาด ในโครงการ เสนอราคา 9,070 บาท เสนอราคา 9,070 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ม.ค 63
อบรมคุณธรรมจริยธรรม วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดอืน …มกรำคม 2563

                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน  
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แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ เหตุผลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

9 ซ่อมแซมรถขยะ 48,890.00            48,890.00   เฉพาะเจาะจง นายพรสวสัด์ิ รักษศ์รีทอง นายพรสวสัด์ิ รักษศ์รีทอง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 65/2563
ทะเบียน 81-7509 นศ. เสนอราคา 48,890 บาท เสนอราคา 48,890 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ม.ค 63

วงเงินงบประมาณ
10 หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,400.00              8,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมีลาภ ร้านมีลาภ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 66/2563

เสนอราคา 8,400 บาท เสนอราคา 8,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ม.ค 63
วงเงินงบประมาณ
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