
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีรั่กษา 155,520  บาท 156,000  บาท เฉพาะเจาะจง บจ.รักษาความปลอดภัยที.เอส บจ.รักษาความปลอดภัยที.เอส เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาจ้าง เลขที ่1/2564

ความปลอดภัยประจําปี 2564 155,520  บาท 155,520  บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15,000  บาท 15,000  บาท เฉพาะเจาะจง บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาจ้าง เลขที ่2/2564

15,000  บาท 15,000  บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

3 จ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย 480,000 บาท 480,000 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เอนเนอร์จี รีพับบลิค บจ.เอนเนอร์จี รีพับบลิค เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่001/2564

และส่ิงปฏิกูลประจําปี 2564 480,000 บาท 480,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

4 จ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานทัว่ไป 10,000 บาท 10,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายประกิต  บัวสุ่น นายประกิต  บัวสุ่น เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่002/2564

10,000 บาท 10,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

5 จ้างเหมาปฏิบัติงานส่งเสริมการ 10,000 บาท 10,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวธารทิพย ์ บุญเกิด นางสาวธารทิพย ์ บุญเกิด เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่003/2564

ท่องเทีย่ว 10,000 บาท 10,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

6 จ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานทัว่ไป 10,000 บาท 10,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสุรพงษ์  อยูท่อง นางสาวธารทิพย ์ บุญเกิด เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่004/2564

10,000 บาท 10,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

7 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดู 60,000 บาท 60,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภริดา  สามทอง นางสาวภริดา  สามทอง เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่005/2564

แลเด็ก 60,000 บาท 60,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

8 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดู 60,000 บาท 60,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณิภา  นิตปราณี นางสาวพรณิภา  นิตปราณี เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่006/2564

แลเด็ก 60,000 บาท 60,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

9 จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ 30,000 บาท 30,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายนิรุทธิ ์ ลําพูน นายนิรุทธิ ์ ลําพูน เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่007/2564

มูลฝอย 30,000 บาท 30,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

10 จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ 30,000 บาท 30,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ  สุขประคอง นายราชศักด์ิ  สุขประคอง เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่008/2564

มูลฝอย 30,000 บาท 30,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

11 จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ 30,000 บาท 30,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ  นกต่อ นายณัฐวฒิุ  นกต่อ เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่009/2564

มูลฝอย 30,000 บาท 30,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย

วันที ่ 30  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563
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12 จ้างเหมาปฏิบัติงานกวาดถนน 30,000 บาท 30,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  แท่นนิล นายสุรัตน์  แท่นนิล เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่010/2564

30,000 บาท 30,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

13 จ้างเหมาปฏิบัติงานทัว่ไป 30,000 บาท 30,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ ์ วอนศิริ นายสัมฤทธิ ์ วอนศิริ เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่011/2564

30,000 บาท 30,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

14 จ้างเหมาปฏิบัติงานทัว่ไป 30,000 บาท 30,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  เทียนถวาย นายอํานาจ  เทียนถวาย เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่012/2564

30,000 บาท 30,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

15 จ้างเหมาปฏิบัติงานกวาดถนน 10,000 บาท 10,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายคํารณ  ถวลิหวล นายคํารณ  ถวลิหวล เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่013/2564

10,000 บาท 10,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

16 จ้างเหมาปฏิบัติงานทัว่ไป 60,000 บาท 60,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  จักรสมศักด์ิ นายณัฐพงศ์  จักรสมศักด์ิ เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่014/2564

60,000 บาท 60,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

17 จ้างเหมาปฏิบัติงานกวาดถนน 10,000 บาท 10,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายคํารณ  ถวลิหวล นายคํารณ  ถวลิหวล เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่013/2564

10,000 บาท 10,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2563

18 ค่าไม้รวก โครงการรักน้ํา รักษ์ป่า 300 บาท 300 บาท เฉพาะเจาะจง ต.โหนดค้าไม้ ต.โหนดค้าไม้ เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที ่004/2564

รักษาแผ่นดิน 300 บาท 300 บาท ลว. 8 ต.ค. 2563

19 ค่าดินสําหรับปลูกต้นไม้ โครงการ 200 บาท 200 บาท เฉพาะเจาะจง ริมรางกระถาง&ดิน ริมรางกระถาง&ดิน เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที ่005/2564

รักน้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 200 บาท 200 บาท ลว. 8 ต.ค. 2563

20 จัดซ้ือต้นทองอุไร โครงการ 2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที ่006/2564

รักน้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 2,000 บาท 2,000 บาท ลว. 8 ต.ค. 2563

21 จัดซ้ือน้ําด่ืมและเชือกฟาง 880 บาท 880 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแด๊กเบียร์วุน้ ร้านแด๊กเบียร์วุน้ เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที ่007/2564

โครการรักน้ํารักป่ารักษาแผ่นดิน 880 บาท 880 บาท ลว. 8 ต.ค. 2563

22 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ 430 บาท 430 บาท เฉพาะเจาะจง บิก๊ไอเดีย แอดเวอรไทซิง บิก๊ไอเดีย แอดเวอรไทซิง เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่016/2564

รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 430 บาท 430 บาท ลว. 8 ต.ค. 2563
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23 ซ้ือกระสอบทราย 15,000 บาท 15,000 บาท เฉพาะเจาะจง โรงเกลือ ซุ่นเต็ก โรงเกลือ ซุ่นเต็ก เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที ่008/2564

15,000 บาท 15,000 บาท ลว. 12 ต.ค. 2563

24 ซ้ือทรายหยาบ 50,060 บาท 50,060 บาท เฉพาะเจาะจง ช.แก้วเกิด ช.แก้วเกิดโดย เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที ่009/2564

50,060 บาท 50,060 บาท ลว. 12 ต.ค. 2563

25 ต๋ัวค่าบริการสถานทีท่่องเทีย่วถ้ํา 32,000 บาท 32,000 บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที ่011/2564

เขาหลวง กรมการปกครอง กรมการปกครอง ลว. 12 ต.ค. 2563

32,000 บาท 32,000 บาท

26 จ้างเหมาขุดลอกคลองภายใน 50,000 บาท 50,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายวริิยะ  แดงฉ่ํา นายวริิยะ  แดงฉ่ํา เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่015/2564

หมูบ่้านบริเวณเลียบทางรถไฟ หมู ่3 , หมู ่9 50,000 บาท 50,000 บาท ลว. 12 ต.ค. 2563

27 จ้างเหมาขุดลอกคลองภายในหมู ่7 27,000 บาท 27,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรภา  ขาวสนิท นางสาวจีรภา  ขาวสนิท เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่025/2564

27,000 บาท 27,000 บาท ลว. 12 ต.ค. 2563

28 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9 รายการ 20,000 บาท 20,000 บาท เฉพาะเจาะจง ต..โหนดคาไม้ ต..โหนดคาไม้ เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที ่010/2564

20,000 บาท 20,000 บาท ลว. 16 ต.ค. 2563

29 ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 570.48 บาท 570.48 บาท เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสนอราคาตํ่าสุด ใบส่ังจ้าง เลขที ่021/2564

(หม้อแปลงไฟฟ้า)ลานจอดรถเขาหลวง 570.48 บาท 570.48 บาท ลว. 20 ต.ค. 2563

30 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 222,500 บาท 230,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ไทย อินโนเวชัน่ บิซ บจ.ไทย อินโนเวชัน่ บิซ เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาจ้าง เลขที ่3/2564

บริเวณทางเข้าประตูน้ําซอย 1-4 แอนด์เดเวลลอปเมนท์ แอนด์เดเวลลอปเมนท์ ลว. 27  ต.ค. 2563

หมูท่ี ่9 222,500  บาท 222,500  บาท

31 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจําปีงบ 154,000  บาท 154,000  บาท เฉพาะเจาะจง บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาจ้าง เลขที ่7/2564

ประมาณ 2564 (พ.ย. 63- ก.ย. 64) 154,000  บาท 154,000  บาท ลว. 30 ต.ค. 2563


