
แบบ สขร.1

ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 62/2563

เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 5 ก.พ.63
ภายในวงเงินงบประมาณ

จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 61/2563

2
สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

920.00           920.00         เฉพาะเจาะจง 920.00            บวรพงศ์  ยังช่วย เสนอราคาเหมาะสม
วนัที่ 6 ก.พ.63

เนื่องในวนัมาฆบูชา ภายในวงเงินงบประมาณ

จ้างท าป้ายไวนิลโครงการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 63/2563

3 ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 460.00           460.00         เฉพาะเจาะจง 460.00            บวรพงศ์  ยังช่วย เสนอราคาเหมาะสม
วนัที่ 7 ก.พ.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

จ้างท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
64/2563

4
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่

19,500.00      19,500.00    เฉพาะเจาะจง 19,500.00        นางสาคร  สามทิศ เสนอราคาเหมาะสม
วนัที่ 7 ก.พ.63

ประชาชน ภายในวงเงินงบประมาณ

น้ าด่ืมดอกแก้ว1
จัดซ้ือน้ าและน้ าแข็ง
โครงการจิตอาสาร่วม
พัฒนานาโยงใต้

520.00           520.00         เฉพาะเจาะจง 520.00            

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม พ.ศ.2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาโยงใต้

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 65/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 11 ก.พ.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 66/2563

เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 13 ก.พ.63
ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 67/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 13 ก.พ.63
ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 68/2563
8 จัดซ้ือยางมะตอย 40,000.00      40,000.00    เฉพาะเจาะจง 40,000.00        บวรพงศ์  ปริวตัรพันธ์ เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 17 ก.พ.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/2563
9 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 350,000.00    350,000.00  เฉพาะเจาะจง 350,000.00     น.ส.กัญกมล  รัตนกูล เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 17 ก.พ.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 69/2563
10 จัดซ้ือใบเสร็จค่าน้ าประปา 9,000.00        9,000.00      เฉพาะเจาะจง 9,000.00          นางนภสักร  แสนพริก เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 17 ก.พ.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

5
จ้างซ่อมแซมและเปล่ียน
อะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร

3,800.00        

6 จ้างเหมาตัดลานต้นไม้ 43,000.00      43,000.00    เฉพาะเจาะจง

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 3,210.00        3,210.00      เฉพาะเจาะจง

3,800.00      เฉพาะเจาะจง 3,800.00          หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นฯ

ฟลอริช ฟลาวเวอร์3,210.00          

43,000.00        นายอานนท์  บุญลือเลิศ



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 70/2563
11 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 14,740.00      14,740.00    เฉพาะเจาะจง 14,740.00        ลานบิน ออคิด เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 17 ก.พ.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 71/2563

เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 18 ก.พ.63
ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 72/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 24 ก.พ 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 73/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 24 ก.พ 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 74/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 25 ก.พ 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 75/2563
16 จัดซ้ือน้ าและน้ าแข็ง 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง 520.00 น้ าด่ืมดอกแก้ว เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 25 ก.พ 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

ธรประดับยนต์

13
จ้างท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม

1,000.00        1,000.00      เฉพาะเจาะจง 1,000.00          นางอารี  สุขมาก

12 จ้างซ่อมรถบรรทุก 3,960.00        3,960.00      เฉพาะเจาะจง 3,960.00          

บวรพงศ์  ยังช่วย

15
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
โครงการอาสาฯ

17,325.00      17,325.00    เฉพาะเจาะจง 17,325.00        หจก.นาโยงซัพพลาย

14
จ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์

920.00           920.00         เฉพาะเจาะจง 920.00            



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 76/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 26 ก.พ 63
ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 77/2563

เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 26 ก.พ 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 78/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 26 ก.พ 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 79/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 26 ก.พ 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

572,710.00     

ดอกไม้อารีย์

18 จ้างท าป้ายไวนิล 460.00           460.00         เฉพาะเจาะจง 460.00            บวรพงศ์  ยังช่วย

17
จัดซ้ือของที่ระลึกโครงการ
ศึกษาดูงาน

3,000.00        3,000.00      เฉพาะเจาะจง 3,000.00          

จ านวนเงนิ

อารี  สุขมาก

20
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ
 2 ชั้น 8 ล้อ

58,000.00      58,000.00    เฉพาะเจาะจง 58,000.00        โสภาทัวร์

19
จ้างท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม

2,375.00        2,375.00      เฉพาะเจาะจง 2,375.00          


