
แบบ สขร.1

ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 94/2563

เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 8  เม.ย.63
ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 95/2563
2 เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 9  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 96/2563
3 4,672.00 4,672.00 4,672.00 ร้านอุดมกิจ เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 9  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 97/2563
4 เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 13  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 98/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 14 เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

เฉพาะเจาะจง 25,040.00        หจก.ตรังซัพพลาย

เฉพาะเจาะจง

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท า
หน้ากากอนามัย

5,830.00        5,830.00      เฉพาะเจาะจง 5,830.00          ร้านลูกไม้

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท า
หน้ากากอนามัย

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 25 
รายการ กองคลัง

โตโยต้าเมืองตรัง

5
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน
 11 รายการ กองช่าง

8,082.94        8,082.94      เฉพาะเจาะจง 8,082.94          หจก. แมกเนติก

25,040.00      25,040.00    

1
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
กข 9258 ตรัง

3,063.41        3,063.41      เฉพาะเจาะจง 3,063.41          

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน พ.ศ.2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาโยงใต้

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

จ้างเหมารถแบคโค พีซี 
120

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
99/2563

1 คัน 6 ชม. เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 15  เม.ย.63
ภายในวงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 100/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 16  เม.ย.63
ภายในวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 101/2563
8 กองคลัง 2,991.72        2,991.72      2,991.72          บริษัท แพ๊ทอินเตอร์ เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 20  เม.ย.63

คลีนนิ่ง จ ากัด ภายในวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวสัดุคอมพิสเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 102/2563
9 จ านวน 9 รายการ 24,010.00      24,010.00    24,010.00        ซี.ดี.เฮ้าส์ เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 21  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

จ้างเหมารถบรรทุกน้ า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 103/2563

10 จ านวน 2 คัน 44,000.00      44,000.00    44,000.00        นายบวรพงศ์  ยังช่วย เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 23  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7 1,270.00        1,270.00      เฉพาะเจาะจง 1,270.00          ศลธร  เพ็ชรอินทร์

6 9,000.00        9,000.00      เฉพาะเจาะจง 9,000.00          นายไพสิฐ เขียวจินดา



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 104/2563
11 ส านักงานปลัด 26,720.00      26,720.00    26,720.00        หจก.นาโยงซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 27  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 105/2563

เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 27  เม.ย.63
ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 106/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 27  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 107/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 29  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 108/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 29  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

22,000.00        นายสันติภาพ แท่นศรี

เฉพาะเจาะจง

15
จ้างเหมารถบรรทุกน้ า 
จ านวน 1 คัน

22,000.00      22,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แพ๊ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จ ากัด14 จัดซ้ือชุดเซฟต้ี 1,476.60        1,476.60      เฉพาะเจาะจง 1,476.60          

หจก.นาโยงซัพพลาย

13
จัดซ้ือวสัดุโครงการ
ปรับปรุงภมูิทัศน์

15,130.00      15,130.00    เฉพาะเจาะจง 15,130.00        ร้านพี.เค.การ์เด้น

12 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 16,600.00      16,600.00    เฉพาะเจาะจง 16,600.00        



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 109/2563
เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 30  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 110/2563

เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 30  เม.ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

187,886.67     

270,710.00  เฉพาะเจาะจง 270,710.00     หจก.เทพพรสวรรค์การโยธา

17 11,150.00      11,150.00    เฉพาะเจาะจง 11,150.00        นายสันติภาพ แท่นศรี

16 จัดซ้ือเจลล้างมือ

จ านวนเงนิ

270,710.00    

จัดซ้ือวสัดุพอมพิวเตอร์ 
กองช่าง


