
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จางเหมาบริการดูแลทําความสะอาดอาคาร สนง.ใหม ประจําปงบประมาณ
2560

    88,800.00       88,800.00 ตกลงราคา นางชํานิ แถวจัตุรัส
(88,800.-)

นางชํานิ แถวจัตุรัส
(88,800.-)

ราคาต่ําที่สุด สัญญาจางเหมาบริการ เลขท่ี 1/2560 ลงวันท่ี 3
ตุลาคม 2559

2 จางเหมาบริการแรงงาน ทําความสะอาดอาคาร สนง.เกา ประจําป
งบประมาณ 2560

    85,200.00       85,200.00 ตกลงราคา นางอุบลรัตน กินนาสน
(85,200.-)

นางอุบลรัตน กินนาสน
(85,200.-)

ราคาต่ําที่สุด สัญญาจางเหมาบริการ เลขที่
2/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

3 จัดจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการของกองสวัสดิการสังคม ประจําป
งบประมาณ 2560

    84,000.00       84,000.00 ตกลงราคา นางสาวพิไลพร ปดภัย
(84,000.-)

นางสาวพิไลพร ปดภัย
(84,000.-)

ราคาต่ําที่สุด สัญญาจางเหมาบริการ เลขที่
3/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

4 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ประจําป
งบประมาณ 2560

    76,800.00       76,800.00 ตกลงราคา นางลูกชิ้น  อินทรชื่น
(76,800.-)

นางลูกชิ้น  อินทรชื่น
(76,800.-)

ราคาต่ําที่สุด สัญญาจางเหมาบริการ เลขที่
4/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

5 จางเหมาบริการ พี่เลี้ยงเด็กของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ประจําปงบประมาณ
2561

    84,000.00       84,000.00 ตกลงราคา น.ส.อารีรัน ปดภัย
(84,000.-)

น.ส.อารีรัน ปดภัย
(84,000.-)

ราคาต่ําที่สุด สัญญาจางเหมาบริการ เลขที่
5/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

6 จางเหมาบริการรถรับสงเด็กสายปากจาบ-ศูนยเด็ก ประจําเดือนตุลาคม
2559 ถึง มีนาคม 2560

    66,000.00       66,000.00 ตกลงราคา นายอนนท ภูมิสนิท
(66,000.-)

นายอนนท ภูมิสนิท
(66,000.-)

ราคาต่ําที่สุด สัญญาจางเหมาบริการ เลขที่
6/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

7 จางเหมาบริการรถรับสงเด็กสายคลองบงพัฒนา-ศูนยเด็ก ประจําเดือน
ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560

    66,000.00       66,000.00 ตกลงราคา นายสวัสดิ์  ประทุมวงศ
(66,000.-)

นายสวัสดิ์  ประทุมวงศ
(66,000.-)

ราคาต่ําที่สุด สัญญาจางเหมาบริการ เลขที่
7/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

8 จัดซ้ือวัสดุหนังสือพิมพ ประจําปงบประมาณ 2560       4,920.00         4,920.00 ตกลงราคา รานเจียมารท (4,920.-) รานเจียมารท (4,920.-) ราคาต่ําที่สุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2559

9 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงฯ คร้ังที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2560    100,000.00      100,000.00 ตกลงราคา หจก. เจริญสัมพันธ
บริการ (100,000.-)

หจก. เจริญสัมพันธ
บริการ (100,000.-)

ราคาต่ําที่สุด ขอตกลงเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2559

10 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงฯ เพื่อใชกับเคร่ืองพนหมอกควัน ประจําปงบประมาณ
2560

    25,000.00       25,000.00 ตกลงราคา หจก. เจริญสัมพันธ
บริการ (25,000.-)

หจก. เจริญสัมพันธ
บริการ (25,000.-)

ราคาต่ําที่สุด ขอตกลงเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2559

11 จัดซ้ือวัสดุ สนง. จํานวน 7 รายการ     25,940.00       25,940.00 ตกลงราคา บจก.วินเฟอรนิเจอร
(25,940.-)

บจก.วินเฟอรนิเจอร
(25,940.-)

ราคาต่ําที่สุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 17
ตุลาคม 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน ตุลาคม 2559
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

12 จัดจางเหมากอสรางระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 10ฯ   2,367,000.00     2,367,000.00 ประกวดราคาฯ 1. หจก.ปรีชาพันธ
พาณิชย (2,357,000.-)
 2. กิจการรมคา วริ
นทรคอนกรีตจํากัด
และหจก.บัวบานพัฒนา
(2,360,000.-) 3.
หจก.ธัชนพพวิศวกิจ
(2,363,000.-)

1. หจก.ปรีชาพันธ
พาณิชย (2,357,000.-)

คุณสมบัติครบถวน
และราคาต่ําที่สุด

สัญญาจางเลขที่ E1/2560 ลงวันที่
21 ธันวาคม 2559

13 จัดอาหารเสริม(นม) โรงเรียน    571,264.00      571,264.00 กรณีพิเศษ สหกรณการเกษตรสีค้ิว
จํากัด(571,264.-)

สหกรณการเกษตรสีค้ิว
จํากัด(571,264.-)

ราคาต่ําที่สุด สัญญาซ้ือขายเลขที่ 1/2560 ลงวันที่
 1 พฤศจิกายน 2559

14 จัดจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการของกองคลัง ประจําปงบประมาณ 2560     66,000.00       66,000.00 ตกลงราคา น.ส.วัลยลิกา  ทุมเพชร
(66,000.-)

น.ส.วัลยลิกา  ทุมเพชร
(66,000.-)

ราคาต่ําที่สุด สัญญาจางเหมาบริการ เลขที่ 8/2560
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน ตุลาคม 2559
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดจางซอมรถกูภัย จํานวน 1 คัน       2,130.00         2,130.00 ตกลงราคา หจก.เจริญสัมพันธ
บริการ(2,130.-)

หจก.เจริญสัมพันธ
บริการ(2,130.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 1/2560 ลงวันนที่ 28
 พฤศจิกายน 2559

2 จัดจางเหมาบริการปฏิบัติงานพัสด/ุการเงิน/ธุรการของกองคลัง ประจําป
งบประมาณ 2560

    70,000.00       70,000.00 ตกลงราคา น.ส.ลักษณา ยําเกรง
(70,000.-)

น.ส.ลักษณา ยําเกรง
(70,000.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเหมาบริการ เลขที่ 9/2560
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2559
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดจางเหมาถายแอกสาร       7,220.00         7,220.00 ตกลงราคา รานโอทีชีอป (7,220.-) รานโอทีชีอป (7,220.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 2
ธันวาคม 2559

2 จัดซ้ือวัสดุกอสราง     50,000.00       50,000.00 ตกลงราคา รานวิวมิกส ( 50,000.-) รานวิวมิกส ( 50,000.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 2
ธันวาคม 2559

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร     15,750.00       15,750.00 ตกลงราคา รานราชาโอเอ (15,750.-) รานราชาโอเอ
(15,750.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2559

4 จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       6,000.00         6,000.00 ตกลงราคา รานราชาโอเอ (6,000.-) รานราชาโอเอ (6,000.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2559

5 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว       9,989.00         9,989.00 ตกลงราคา รานสินคานานาภัณฑ
(9,989.-)

รานสินคานานาภัณฑ
(9,989.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2559

6 จัดจางเหมาซอมรถกูภัย บท 7186ชย จํานวน 1 คัน       4,853.00         4,853.00 ตกลงราคา รานพรชัยการไฟฟา
(4,853.-)

รานพรชัยการไฟฟา
(4,853.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 7
ธันวาคม 2559

7 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรของ สป     25,100.00       25,100.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม2
(14,800.-)

รานสไมลคอม2
(14,800.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2559

8 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ของ กองคลัง     12,800.00       12,800.00 ตกลงราคา บจก.วินเฟอรนิเจอร
(12,000.-)

บจก.วินเฟอรนิเจอร
(12,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 16/2560 ลงวันที่ 5
มกราคม 2560

9 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรของกองสวัสดิการสังคม     16,000.00       16,000.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม2
(15,900.-)

รานสไมลคอม2
(15,900.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 9/2560 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2559

10 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรของการศึกษาฯ     16,000.00       16,000.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม2
(15,900.-)

รานสไมลคอม2
(15,900.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 10/2560 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2559

11 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรของกองคลัง     17,400.00       17,400.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม2
(17,100.-)

รานสไมลคอม2
(17,100.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน ธันวาคม 2559
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

12 จัดจางวางทอพีวีซี หมูที่ 6     60,000.00       60,000.00 ตกลงราคา นายชํานาญ บุสันเทียะ
(60,000.-)

นายชํานาญ บุสันเทียะ
(60,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 4/2560 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

13 จัดจางกอสรางถนน คสล. หมูที่ 9     99,000.00       99,000.00 ตกลงราคา นายชํานาญ บุสันเทียะ
(98,000.-)

นายชํานาญ บุสันเทียะ
(98,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 5/2560 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ     50,000.00       50,000.00 ตกลงราคา รานมงคลอิเล็กทรอนิกส
(50,000.-)

รานมงคลอิเล็กทรอนิกส
(50,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2559

15 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน       9,953.00         9,953.00 ตกลงราคา รานนิภาพรพาณิชย
(9,953.-)

รานนิภาพรพาณิชย
(9,953.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 13/2560 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2559

16 จัดจางเหมาซอมถนนงบกลาง ม 4     42,000.00       42,000.00 ตกลงราคา นายศุภกิจ พุมบุนทด
ไชยยง(42,000.-)

นายศุภกิจ พุมบุนทด
ไชยยง(42,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 6/2560 ลง
วันที่ 22 ธันวาคม 2559

17 จัดจางเหมาซอมรถสวนกลาง จํานวน 1 คัน         460.00           460.00 ตกลงราคา รานเรืองศิศวะมอเตอร
(460.-)

รานเรืองศิศวะมอเตอร
(460.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2559

18 จัดจางเหมาซอมรถสวนกลาง จํานวน 1 คัน       1,080.00         1,080.00 ตกลงราคา หจก.เจริญสัมพันธ
บริการ(1,080)

หจก.เจริญสัมพันธ
บริการ(1,080)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2559

19 จัดซ้ือวัสดุกอสราง       4,815.00         4,815.00 ตกลงราคา ราน ก.สหะกิจ (4,815.-) ราน ก.สหะกิจ (4,815.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2559

20 จัดจางซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร         590.00           590.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม (590.-) รานสไมลคอม (590.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 9/2560 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2559

21 จัดจางเหมาซอมถนนงบกลาง ม 2     68,000.00       68,000.00 ตกลงราคา นายศุภกิจ พุมบุนทด
ไชยยง(68,000.-)

นายศุภกิจ พุมบุนทด
ไชยยง(68,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 10/2560 ลง
วันที่ 26 ฝนวาคม 2559

22 จัดจางเหมาจัดทําปายตามโครงการฯ       6,100.00         6,100.00 ตกลงราคา รานโอทีชีอป (6,100.-) รานโอทีชีอป (6,100.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 27
 ธันวาคม 2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน ธันวาคม 2559
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดจางเหมาซอมถนนงบกลาง ม 1     55,000.00       55,000.00 ตกลงราคา นายศุภกิจ พุมขุนทด
ไชยยง (55,000.-)

นายศุภกิจ พุมขุนทด
ไชยยง (55,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 12/2560 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2560

2 จัดจางเหมาบริการรถโดยสารไมประจําทาง ตามโครงการฯ     45,000.00       45,000.00 ตกลงราคา นายประวัติ ชะมังพล
(45,000.-)

นายประวัติ ชะมังพล
(45,000.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเลขที่ 10 /2560 ลงวันที่
 11 มกราคม 2560

3 จัดจางเหมาจัดหาอาหาร/อาหารวาง ตามโครงการฯ     18,000.00       18,000.00 ตกลงราคา นางกองสิน สึมกําปง
(18,000.-)

นางกองสิน สึมกําปง
(18,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 13/2560 ลงวันที่ 11
 มกราคม 2560

4 จัดจางเหมาจัดทําปายตามโครงการฯ       1,020.00         1,020.00 ตกลงราคา รานพีรพัฒนการพิมพ
(1,020.-)

รานพีรพัฒนการพิมพ
(1,020.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 14/2560 ลงวันที่ 11
 มกราคม 2560

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตามโครงการฯ       8,000.00         8,000.00 ตกลงราคา รานนิภาพรพานิชย
(8,000.-)

รานนิภาพรพานิชย
(8,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 17/2560 ลงวันที่ 11
 มกราคม 2560

6 จัดจางเหมาจัดหาอาหาร/เคร่ืองดื่ม     10,500.00       10,500.00 ตกลงราคา นางกองสิน สึมกําปง
(10,500.-)

นางกองสิน สึมกําปง
(10,500.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 19/2560 ลงวันที่ 27
 มกราคม 2560

7 จัดจางเหมาขุดลอกสระน้ํา ม 6     60,000.00       60,000.00 ตกลงราคา นายวาส แถวจัตุรัส
(60,000.-)

นายวาส แถวจัตุรัส
(60,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 16/2560 ลง
วันที่ 18 มกราคม 2560

8 จัดจางเหมาปรับปรุง/ซอมแซมถนน ม 2     45,000.00       45,000.00 ตกลงราคา นายวาส แถวจัตุรัส
(45,000.-)

นายวาส แถวจัตุรัส
(45,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 17/2560 ลง
วันที่ 23 มกราคม 2560

9 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 ราชการ       9,946.00         9,946.00 ตกลงราคา รานนิภาพรพาณิชย
(9,946.-)

รานนิภาพรพาณิชย
(9,946.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 19/2560 ลงวันที่ 20
 มกราคม 2560

10 จัดจางเหมากอสราง ถนน คสล. ม 3     99,000.00       99,000.00 ตกลงราคา นายเชา พุขุนทด
(98,000.-)

นายเชา พุขุนทด
(98,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 24/2560 ลง
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2560

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร       8,670.00         8,670.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม (8,670.-) รานสไมลคอม (8,670.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน มกราคม 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

12 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานกองคลัง     21,600.00       21,600.00 ตกลงราคา บจก.วินเฟอรนิเจอร
(21,600.-)

บจก.วินเฟอรนิเจอร
(21,600.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 21/2560 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2560

13 จัดซ้ือวัสดุ สํานักงาน     16,266.00       16,266.00 ตกลงราคา หจก.เจพีพลาซา
(16,266.-)

หจก.เจพีพลาซา
(16,266.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 22/2560 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2560

14 จัดจางเหมากอสรางถนน คสล. ม 7     99,000.00       99,000.00 ตกลงราคา นายเชา พุขุนทด
(98,000.-)

นายเชา พุขุนทด
(98,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 18/2560 ลง
วันที่ 25 มกราคม 2560

15 จัดจางเหมาซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร       5,457.00         5,457.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม (5,457.-) รานสไมลคอม (5,457.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 19/2560 ลงวันที่ 27
 มกราคม 2560

16 จัดจางเหมาจัดทําปายตามโครงการฯ         400.00           400.00 ตกลงราคา รานพีรพัฒนการพิมพ
(400.-)

รานพีรพัฒนการพิมพ
(400.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 30
 มกราคม 2560

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร       1,600.00         1,600.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม (1,680.-) รานสไมลคอม (1,680.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 23/2560 ลงวันที่
30 มกราคม 2560

18 จัดจางเหมาปรับปรุง/ซอมแซมถนน ม 11     51,000.00       51,000.00 ตกลงราคา นายสนอง สุขภรักษ
(51,000.-)

นายสนอง สุขภรักษ
(51,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที2่1/2560 ลง
วันที่ 31 มกราคม 2560

19 จัดจางเหมาปรับปรุง/ซอมแซมถนน ม 6     42,000.00       42,000.00 ตกลงราคา นายตจิตร โทนคํา
(42,000.-)

นายตจิตร โทนคํา
(42,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 23 /2560 ลง
วันที่ 31 มกราคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน มกราคม 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดจางเหมากอสรางถนน คสล. ม 11     99,000.00       99,000.00 ตกลงราคา นายเชา  พุขุนทด
(99,000.-)

นายเชา  พุขุนทด
(99,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 27 /2560 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560

2 จัดจางเหมาบริการรถรับสง จํานวน 4 คัน     60,000.00       60,000.00 ตกลงราคา นายประวัติ ชะมังพล
(60,000.-)

นายประวัติ ชะมังพล
(60,000.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเหมาบริการ 11/2560 ลง
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2560

3 จัดจางเหมาจัดหาอาหาร/อาหารวาง     24,000.00       24,000.00 ตกลงราคา นางชํานิ แถวจัตุรัส
(24,000.-)

นางชํานิ แถวจัตุรัส
(24,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 25/2560 ลงวันที่ 2
กุมภาพันธ 2560

4 จัดจางเหมาจัดทําอาหาร     10,000.00       10,000.00 ตกลงราคา นางชํานิ แถวจัตุรัส
(10,000.-)

นางชํานิ แถวจัตุรัส
(10,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 26/2560 ลงวันที่ 2
กุมภาพันธ 2560

5 จัดซ้ือวัสดุเพื่อใชตามโครงการ       6,000.00         6,000.00 ตกลงราคา รานนิภาพรพานิชย
(6,000.-)

รานนิภาพรพานิชย
(6,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 24/2560 ลงวันที่ 2
กุมภาพันธ 2560

6 จัดจางเหมาปรับปรุง/ซอมแซมถนน ม 7     51,000.00       51,000.00 ตกลงราคา นายตจิตร โทนคํา
(51,000.-)

นายตจิตร โทนคํา
(51,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 28 /2560 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560

7 จัดซ้ือวัสดุกอสราง       1,690.00         1,690.00 ตกลงราคา ราน ก.สหะกิจ (1,690.-) ราน ก.สหะกิจ (1,690.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 25/2560 ลงวันที่ 14
 กุมภาพันธ 2560

8 จัดจางเหมาปรับปรุงถนน ม 2     97,300.00       97,300.00 ตกลงราคา นายสนอง สุขภรักษ
(97,000.-)

นายสนอง สุขภรักษ
(97,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 29 /2560 ลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560

9 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน     34,500.00       34,500.00 ตกลงราคา บจก.วินเฟอรนิเจอร
(34,500.-)

บจก.วินเฟอรนิเจอร
(34,500.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 27/2560 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2560

10 จัดจางเหมาอบรมพัฒนาระบบเวปไซต       6,000.00         6,000.00 ตกลงราคา นายพิพัฒน  ตะภา
(6,000.-)

นายพิพัฒน  ตะภา
(6,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 30/2560 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2560

11 จัดซ้ือถังดับเพลิง จํานวน 10 ถัง     20,000.00       20,000.00 ตกลงราคา รานเอสเคซัพพลาย
เซอรวิส (20,000.-)

รานเอสเคซัพพลาย
เซอรวิส (20,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 26/2560 ลงวันที่ 24
 กุมภาพันธ 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน กุมภาพันธ 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดจางเหมาบริการงานธุรการของกองสวัสดิการสังคม     42,000.00       42,000.00 ตกลงราคา นางวัชราพร  โชวใหม
(42,000.-)

นางวัชราพร  โชวใหม
(42,000.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเหมาบริการ 12/2560 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2560

2 จัดซ้ือวัสดุกอสราง     13,535.00       13,535.00 ตกลงราคา รานอมรรัตนวัสดุ
(13,535.-)

รานอมรรัตนวัสดุ
(13,535.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 28/2560 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2560

3 จัดจางเหมาปรับพื้นที่ อบต     11,800.00       11,800.00 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ ประทุมวงศ
(11,800.-)

นายสมศักดิ์ ประทุมวงศ
(11,800.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 31/2560 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2560

4 จัดจางเหมาบริการ     17,550.00       17,550.00 ตกลงราคา นายสมาน  ยศไกร
(17,550.-)

นายสมาน  ยศไกร
(17,550.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเหมาบริการ 13/2560 ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2560

5 จัดจางเหมาบริการ     13,950.00       13,950.00 ตกลงราคา นายธิ  อินทรชื่น
(13,950.-)

นายธิ  อินทรชื่น
(13,950.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเหมาบริการ 14/2560 ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2560

6 จัดซ้ือวัสดุกอสราง     38,480.00       38,480.00 ตกลงราคา รานทวีทรัพยคาไม
(38,480.-)

รานทวีทรัพยคาไม
(38,480.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 29/2560 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2560

7 จัดจางเหมาบริการ     40,000.00       40,000.00 ตกลงราคา นายสุรศักดิ์ พิมลนอก
(40,000.-)

นายสุรศักดิ์ พิมลนอก
(40,000.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเหมาบริการ 15/2560 ลง
วันที่ 6 มีนาคม 2560

8 จัดซ้ือวัสดุกอสราง     36,735.00       36,735.00 ตกลงราคา รานทวีทรัพยคาไม
(36,735.-)

รานทวีทรัพยคาไม
(36,735.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 30/2560 ลงวันที่ 7
มีนาคม 2560

9 จัดจางเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน     50,000.00       50,000.00 ตกลงราคา นายวาด แถวจัตุรัส
(50,000.-)

นายวาด แถวจัตุรัส
(50,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 32/2560 ลงวันที่ 24
 มีนาคม 2560

10 จัดซ้ือวัสดุกีฬา     34,978.00       34,978.00 ตกลงราคา รานไพบูลยกรุป
(34,978.-)

รานไพบูลยกรุป
(34,978.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 31/2560 ลงวันที่ 24
 มีนาคม 2560

11 จัดซ้ือเสื้อกีฬา     58,190.00       58,190.00 ตกลงราคา รานไพบูลยกรุป
(58,190.-)

รานไพบูลยกรุป
(58,190.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 32/2560 ลงวันที่ 24
 มีนาคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน มนีาคม 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

12 จัดซ้ือวัสดุกอสราง     12,690.00       12,690.00 ตกลงราคา รานทวีทรัพยคาไม
(12,690.-)

รานทวีทรัพยคาไม
(12,690.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 33/2560 ลงวันที่ 24
 มีนาคม 2560

13 จัดซ้ือวัสดุกอสราง     17,050.00       17,050.00 ตกลงราคา รานทวีทรัพยคาไม
(17,050.-)

รานทวีทรัพยคาไม
(17,050.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 34/2560 ลงวันที่ 31
 มีนาคม 2560

14 จัดซ้ือประตูหองน้ําพรอมติดตั้ง     15,000.00       15,000.00 ตกลงราคา นายยอด  ไขสันเทียะ
(15,000.-)

นายยอด  ไขสันเทียะ
(15,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 35/2560 ลงวันที่ 31
 มีนาคม 2560

15 จัดจางตกแตงสถานที่     10,000.00       10,000.00 ตกลงราคา นายวาส  แถวจัตุรัส
(10,000.-)

นายวาส  แถวจัตุรัส
(10,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 33/2560 ลงวันที่ 31
 มีนาคม 2560

16 จัดจางจัดทําปายโครงการ       9,456.00         9,456.00 ตกลงราคา รานพีรพัฒนการพิมพ
(9,456.-)

รานพีรพัฒนการพิมพ
(9,456.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 34/2560 ลงวันที่ 31
 มีนาคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน มนีาคม 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดจางเหมาจัดหาเคร่ืองเสียง     12,000.00       12,000.00 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ ประทุมวงศ
(12,000)

นายสมศักดิ์ ประทุมวงศ
(12,000)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 35/2560 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560

2 จัดจางเหมาพิธีเปดปด ตามโครงการ       8,500.00         8,500.00 ตกลงราคา นายวาส แถวจัตุรัส
(8,500)

นายวาส แถวจัตุรัส
(8,500)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 36/2560 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560

3 จัดซ้ือน้ําแข็งและน้ําดื่ม     10,650.00       10,650.00 ตกลงราคา รานมณีน้ําแข็ง
(10,650.-)

รานมณีน้ําแข็ง
(10,650.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 36/2560 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560

4 จัดจางเหมาจัดหาอาหารและเคร่ืองดื่ม     95,220.00       95,220.00 ตกลงราคา นางละมอม ญาณรักษ
(95,220.-)

นางละมอม ญาณรักษ
(95,220.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 37/2560 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560

5 จัดจางเหมกอสรางถนนดิน ม 4     98,600.00       98,600.00 ตกลงราคา นายสนอง สุขภรักษ
(98,600.-)

นายสนอง สุขภรักษ
(98,600.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 39/2560 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2560

6 จัดจางเหมาทําปาย 8 ปาย ตามโครงการ       6,100.00         6,100.00 ตกลงราคา รานโอทีชอป (6,100.-) รานโอทีชอป (6,100.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 43/2560 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560

7 จัดจางเหมากอสรางถนน คสล.1     99,000.00       99,000.00 ตกลงราคา นายเชา  พุขุนทด
(98,000.-)

นายเชา  พุขุนทด
(98,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 41/2560 ลง
วันที่ 18 เมษายน 2560

8 จัดจางเหมากอสรางถนน คสล.5     99,000.00       99,000.00 ตกลงราคา นายเชา  พุขุนทด
(98,000.-)

นายเชา  พุขุนทด
(98,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 42/2560 ลง
วันที่ 18 เมษายน 2560

9 จัดจางเหมาซอมรถสวนกลาง จํานวน 1 คัน       1,979.50         1,979.50 ตกลงราคา รานพรชัยกากรไฟฟา
(1,979.50)

รานพรชัยกากรไฟฟา
(1,979.50)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 40/2560 ลงวันที่ 24
 เมษายน 2560

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร       1,680.00         1,680.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม (1,680 ) รานสไมลคอม (1,680 ) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 37/2560 ลงวันที่ 28
เมษายน 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน เมษายน 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดจางเหมาซอมเคร่ืองพิมพ         428.00           428.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม (428.-) รานสไมลคอม (428.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 43/2560 ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2560

2 จัดซ้ือวัสดุ สนง. กองชาง       9,972.00         9,972.00 ตกลงราคา รานนิภาพรพาณิชย
(9,972 )

รานนิภาพรพาณิชย
(9,972 )

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 38/2560 ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2560

3 จัดซ้ือาหารเสริม(นม)     97,910.40       97,910.40 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรสีค้ิว
จํากัด (97,910.40)

สหกรณการเกษตรสีค้ิว
จํากัด (97,910.40)

ราคาต่ําสุด สัญญาซ้ือ 2/2560 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2560

4 จัดจางเหมาบริการรถรับสงเด็กสายปากจาบ-ศูนยเด็ก     54,000.00       54,000.00 ตกลงราคา นายอนนท ภูมิสนิท
(54,000.-)

นายอนนท ภูมิสนิท
(54,000.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเหมาบริการเลขที่ 16/2560
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

5 จัดจางเหมาบริการรถรับสงเด็กสายคลองบง-ศูนยเด็ก     54,000.00       54,000.00 ตกลงราคา นายจิระศักดิ์ ประทุม
วงศ (54,000.-)

นายจิระศักดิ์ ประทุม
วงศ (54,000.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเหมาบริการเลขที่ 17/2560
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

6 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงคร้ังที่ 2    100,000.00      100,000.00 ตกลงราคา หจก.เจริญสัมพันธื
บริการ (100,000.-)

หจก.เจริญสัมพันธื
บริการ (100,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกขอตกลง 3/2560 ลงวันที่ 17
 พฤษภาคม 2560

7 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว         777.00           777.00 ตกลงราคา บจก.วินเฟอรนิเจอร
(777.-)

บจก.วินเฟอรนิเจอร
(777.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 39/2560 ลงวันที่ 25
 พฤษภาคม 2560

8 จัดซอวัสดุพระบรมฉายาลักษณ ร.10         750.00           750.00 ตกลงราคา บจก.วินเฟอรนิเจอร
(750.-)

บจก.วินเฟอรนิเจอร
(750.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 40/2560 ลงวันที่ 25
 พฤษภาคม 2560

9 จัดซ้ือวัสดุ สนง. สป.     24,653.00       24,653.00 ตกลงราคา หจก.เจพีพลาซา
(24,635.-)

หจก.เจพีพลาซา
(24,635.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 41/2560 ลงวันที่ 25
 พฤษภาคม 2560

10 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถายเอกสาร     38,000.00       38,000.00 ตกลงราคา รานชัยภูมิกอปปฯ
(38,000.-)

รานชัยภูมิกอปปฯ
(38,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 42/2560 ลงวันที่ 25
 พฤษภาคม 2560

11 จัดซ้ือวัสดุ สนง.กองสวัสดิการสังคม       6,326.00         6,326.00 ตกลงราคา หจก.เจพีพลาซา
(6,326.-)

หจก.เจพีพลาซา
(6,326.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 43/2560 ลงวันที่ 25
 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

12 จัดจางเหมาซอมรถกระเชาไฟฟา       9,500.00         9,500.00 ตกลงราคา หจก.ภัทรธิรา (9,500.-) หจก.ภัทรธิรา (9,500.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 44/2560 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2560

13 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและยนสง(ยางรถยนต)       8,988.00         8,988.00 ตกลงราคา รานเดนชัยยางยนต
(8,988.-)

รานเดนชัยยางยนต
(8,988.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 44/2560 ลงวันที่ 30
 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)    432,650.76      432,650.76 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรสีค้ิว
จํากัด (432,650.76)

สหกรณการเกษตรสีค้ิว
จํากัด (432,650.76)

ราคาต่ําสุด สัญญาซ้ือเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2560

2 จัดจางซอมรถยนตสวนกลาง จํานวน 1 คัน       3,420.00         3,420.00 ตกลงราคา รานเดนชัยยางยนต
(3,420.-)

รานเดนชัยยางยนต
(3,420.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 45/2560 ลงวันที่ 14
  มิถุนายน 2560

3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร       6,890.00         6,890.00 ตกลงราคา ราน ก.สหะกิจ (6,890.-) ราน ก.สหะกิจ (6,890.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 45/2560 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2560

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร       1,464.00         1,464.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม (1,464.-) รานสไมลคอม (1,464.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 46/2560 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2560

5 จัดจางเหมาซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร สป.         500.00           500.00 ตกลงราคา รานชัยภูมิกอปป(500.-) รานชัยภูมิกอปป(500.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 46/2560 ลงวันที่ 21
 มิถุนายน 2560

6 จัดจางเหมาซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร คลัง         856.00           856.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม (856.-) รานสไมลคอม (856.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 47/2560 ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2560

7 จัดซ้ือวัสดุ สนง. กองคลัง       1,215.00         1,215.00 ตกลงราคา รานสไมลคอม (1,215.-) รานสไมลคอม (1,215.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 47/2560 ลงวันที่ 23
 มิถุนายน 2560

8 จัดจางซอมรถยนตสวนกลาง จํานวน 1 คัน       3,723.60         3,723.60 ตกลงราคา รานพรชัยการไฟฟา
(3,723.60.-)

รานพรชัยการไฟฟา
(3,723.60.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 48/2560 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน มถุินายน 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร       3,600.00         3,600.00 ตกลงราคา รานราชาโอเอ (3,600.-) รานราชาโอเอ (3,600.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 48 /2560 ลงวันที่ 17
 กรกฎาคม 2560

2 จัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    722,000.00      722,000.00 สอบราคา - -
3 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง       8,800.00         8,800.00 ตกลงราคา รานเดนชัยยางยนต

(8,800.-)
รานเดนชัยยางยนต

(8,800.-)
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 49 /2560 ลงวันที่ 19

 กรกฎาคม 2560
4 จัดซอวัสดุ ตามโครงการโรคไขเลือดออก ป 2560     48,834.80       48,834.80 ตกลงราคา รานอรรณพซัพพลาย

(48,834.80.-)
รานอรรณพซัพพลาย

(48,834.80.-)
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 50 /2560 ลงวันที่ 26

 กรกฎาคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน กรกฎาคม 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดซ้ือวัสดุตามโครงการฯ       5,600.00         5,600.00 ตกลงราคา รานพิมพณิชา (5,600.-) รานพิมพณิชา (5,600.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 52 /2560 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2560

2 จัดจางจัดทําปายและใบประกาศฯ       2,145.00         2,145.00 ตกลงราคา รานโอทีชอป (2,145.-) รานโอทีชอป (2,145.-) ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 49 /2560 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2560

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตามโครงการ       1,175.00         1,175.00 ตกลงราคา รานเจ.พี.พลาซา
(1,175.-)

รานเจ.พี.พลาซา
(1,175.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 53 /2560 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2560

4 จัดซ้ือวัสดุน้ํายาเคมี ตามโครงการฯ       4,200.00         4,200.00 ตกลงราคา รานเอส.เค.ซัพพลาย
เซอรวิส (4,200.-)

รานเอส.เค.ซัพพลาย
เซอรวิส (4,200.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 54 /2560 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2560

5 จัดจางเหมาจัดหาอาหารฯ ตามโครงการ     36,180.00       36,180.00 ตกลงราคา นางแสว เคนสันเทียะ
(36,180.-)

นางแสว เคนสันเทียะ
(36,180.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 49 /2560 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2560

6 จัดจางเหมาตัดชุด อปพร. ตามโครงการ     94,000.00       94,000.00 ตกลงราคา รานรัชภูมินทรพาณิชย
(94,000.-)

รานรัชภูมินทรพาณิชย
(94,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 51 /2560 ลง
วันที่ 3สิงหาคม 2560

7 จัดจางเหมาบริการฯ       5,243.00         5,243.00 ตกลงราคา รานพรชัยการไฟฟา
(5,243.-)

รานพรชัยการไฟฟา
(5,243.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 52 /2560 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2560

8 จัดซ้ือวัสดุสนาม     19,260.00       19,260.00 ตกลงราคา หจก.โอเลหนองบัวใหญ
(19,260.-)

หจก.โอเลหนองบัวใหญ
(19,260.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 55/2560 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2560

9 จัดซ้ือพันธุไม     10,000.00       10,000.00 ตกลงราคา นางทัสมา ประสงค
ทรัพย (10,000.-)

นางทัสมา ประสงค
ทรัพย (10,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 56 /2560 ลงวันที่
10สิงหาคม 2560

10 จัดจางเหมากอสรางถนน คสล.8     99,000.00       99,000.00 ตกลงราคา นายเชา พุขนทด
(98,000.-)

นายเชา พุขนทด
(98,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 53/2560 ลง
วันที่ 16 สิงหาคม 2551

11 จัดจางเหมาปรับปรุงถนน งบกลาง ม 4     34,000.00       34,000.00 ตกลงราคา นายพล อาจหาญ
(34,000.-)

นายพล อาจหาญ
(34,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 54/2560 ลง
วันที่ 16 สิงหาคม 2551

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน สงิหาคม 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

12 จัดจางเหมาปรับปรุงถนน งบกลาง ม 2     44,000.00       44,000.00 ตกลงราคา นายวัชรินทร จูมนอก
(44,000.-)

นายวัชรินทร จูมนอก
(44,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 55/2560 ลง
วันที่ 16 สิงหาคม 2551

13 จัดจางเหมาปรับปรุงถนน งบกลาง ม 10     83,000.00       83,000.00 ตกลงราคา นายพล  อาจหาญ
(83,000.-)

นายพล  อาจหาญ
(83,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 56/2560 ลง
วันที่ 16 สิงหาคม 2552

14 จัดจางเหมาปรับปรุงถนน งบกลาง ม 3     80,600.00       80,600.00 ตกลงราคา นายวัชรินทร จูมนอก
(80,600.-)

นายวัชรินทร จูมนอก
(80,600.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 57/2560 ลง
วันที่ 16 สิงหาคม 2553

15 จัดจางเหมาปรับปรุงถนน งบกลาง ม 7    100,000.00      100,000.00 ตกลงราคา นางสาวอําพร กลิ่นศรี
สุข(100,000.-)

นางสาวอําพร กลิ่นศรี
สุข(100,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 58/2560 ลง
วันที่ 17 สิงหาคม 2554

16 จัดจางเหมาปรับปรุงถนน งบกลาง ม 6    100,000.00      100,000.00 ตกลงราคา นายพล  อาจหาญ
(100,000.-)

นายพล  อาจหาญ
(100,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 59/2560 ลง
วันที่ 17 สิงหาคม 2555

17 จัดจางเหมาปรับปรุงถนน งบกลาง ม 11     72,000.00       72,000.00 ตกลงราคา นายวัชรินทร จูมนอก
(72,000.-)

นายวัชรินทร จูมนอก
(72,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 60/2560 ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2556

18 จัดจางเหมาวางทอ คสล. ม 9    310,000.00      310,000.00 ตกลงราคา นายชํานาญ บุสันเทียะ
(306,000.-)

นายชํานาญ บุสันเทียะ
(306,000.-)

ราคาต่ําสุด สัญญาจางเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 22
 สิงหาคม 2557

19 จัดจางเหมาปรับปรุงถนนเขาพื้นที่การเกษตร ม.5     50,000.00       50,000.00 ตกลงราคา นางสาวอําพร กลิ่นศรี
สุข(50,000.-)

นางสาวอําพร กลิ่นศรี
สุข(50,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 61/2560 ลง
วันที่ 21 สิงหาคม 2558

20 จัดจางเหมาปรับปรุงถนนเขาพื้นที่การเกษตร ม.6     40,000.00       40,000.00 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ ประทุมวงศ
(40,000.-)

นายสมศักดิ์ ประทุมวงศ
(40,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 63/2560 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2559

21 จัดจางเหมาปรับปรุงถนนเขาพื้นที่การเกษตร ม.4     50,000.00       50,000.00 ตกลงราคา นายวัชรินทร จูมนอก
(50,000.-)

นายวัชรินทร จูมนอก
(50,000.-)

ราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจางเลขที่ 62/2560 ลง
วันที่ 21 สิงหาคม 2560

22 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา     54,880.00       54,880.00 ตกลงราคา รานมงคลอิเล็กทรอนิกส
(54,880.-)

รานมงคลอิเล็กทรอนิกส
(54,880.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 57/2560 ลงวันที่ 21
 ส.ค. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน สงิหาคม 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดซ้ือวัสดุกอสรางตามโครงการฯ     30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เล็กบานชวน
(30,000.-)

หจก.เล็กบานชวน
(30,000.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 58/2560 ลงวันที่ 21
 ก.ย. 2560

2 จัดจางซอมแซมประตู         810.00           810.00 เฉพาะเจาะจง รานเสนหพัฒนายนต
(810.-)

รานเสนหพัฒนายนต
(810.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 64/2560 ลงวันที่ 21
 ก.ย. 2560

3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร       1,110.00         1,110.00 เฉพาะเจาะจง ราน ก.สหะกิจ (1,110.-) ราน ก.สหะกิจ
(1,110.-)

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 59/2560 ลงวันที่ 25
 ก.ย. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน กันยายน 2560
องคกาบรหิารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ


