
แบบ สขร.๑

ล าดับ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีเ่หตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุปเลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๑ จา้งเหมาปรับปรุงเตาเผาขยะ ๑๓๓,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านช้อยการช่าง  ร้านช้อยการช่าง  เป็นราคาต ่าสุด ๙/๒๕๖๓

มูลฝอย หมูท่ี  ๒ องค์การบริหาร โดย นายบุญเลิศ โดย  นายบุญเลิศ  ทองออ่น ลงวันที   ๘  กนัยายน
ส่วนต่าบลช่อง คงออ่น เสนอราคา ราคาที ตกลงจา้ง 133,๖๐๐ บาท ๒๕๖๓

133,600 บาท
๒ จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  9,748 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญไฟฟา้ ร้านแสงเจริญไฟฟา้ ราคาท้องตลาด ๗๙/๒๕๖๓

จ่านวน  ๑๕  รายการ โดย นายสมบูรณ์ โดย นายสมบูรณ์ แสงเจริญกลุ ลงวันที   ๑๐  กนัยายน
แสงเจริญกลุ  เสนอ ราคาที ตกลงซ้ือขาย 9,748 บาท 2563
ราคา 9,748 บาท

๓ จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ประปา) 29,490 เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก โดย นางสาว ราคาท้องตลาด ๘๐/๒๕๖๓
จ่านวน  ๑๘  รายการ โดย นางสาวยวุดี ยวุดี เทิดทัยวรกจิ  ราคาที ตกลง ลงวันที   ๑๐  กนัยายน

เทิดทัยวรกจิ ซ้ือขาย 29,490 บาท 2563
เสนอราคา 29,490.-
บาท

๔ จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน  ๖,๑๖๒ เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย หจก.นาโยงซัพพลาย ราคาท้องตลาด ๘๒/๒๕๖๓
จ่านวน  ๗ รายการ โดย นางสาวรวิภา โดย นางสาวรวิภา  บัวแกว้ ลงวันที   ๑4  กนัยายน

บัวแกว้ เสนอราคา ราคาที ตกลงซ้ือขาย 6,162.- 2563
๖,๑๖๒ บาท บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง

วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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๕ จดัจา้งซ่อมแซมถนนสายบ้าน 7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ  ชัยเพชร นายสามารถ  ชัยเพชร เป็นราคาต ่าสุด 44/๒๕๖๓
นางส้อง - แดงเอียด หมู่ที  ๒ เสนอราคา 7,200บาท ราคาที ตกลงจา้ง 7,200 บาท ลงวันที   ๑๕  กนัยายน
ต่าบลช่อง อ่าเภอนาโยง 2563
จังหวัดตรัง

๖ จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน  ๖,๑๖๒ เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย หจก.นาโยงซัพพลาย ราคาท้องตลาด ๘๒/๒๕๖๓
จ่านวน  ๗ รายการ โดย นางสาวรวิภา โดย นางสาวรวิภา  บัวแกว้ ลงวันที   ๑4  กนัยายน

บัวแกว้ เสนอราคา ราคาที ตกลงซ้ือขาย 6,162.- 2563
๖,๑๖๒ บาท บาท

๗ จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ส่าหรับ ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุเทพการกอ่สร้าง ร้านสุเทพการกอ่สร้าง  ราคาท้องตลาด ๘3/๒๕๖๓
โครงการปรับสภาพแวดล้อม โดย นายสุเทพ โดย  นายสุเทพ  เวชพงษ์  ลงวันที   ๑8  กนัยายน
และสิ งอ่านวยความสะดวก เวชพงษ์ เสนอราคา ราคาที ตกลงซ้ือขาย 40,000.- 2563
ของผู้สูงอายใุห้เหมาะสม และ ๔๐,๐๐๐ บาท บาท
ปลอดภัย)

๘ จดัจา้งซ่อมแซมกญุแจสวิง 500 ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ์  เพง็เกต นายพสิษฐ์  เพง็เกต เป็นราคาต ่าสุด ๔๕/๒๕๖๓
ประตูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เสนอราคา 500 บาท ราคาที ตกลงจา้ง ๕๐๐ บาท ลงวันที   ๑๘  กนัยายน
อบต.ช่อง 2563

๙ จดัจา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,340 ๓,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซี.ดี.เฮ้าส์ ร้านซี.ดี.เฮ้าส์  โดย นายอ่านาจ เป็นราคาต ่าสุด ๔๖/๒๕๖๓
คอมพวิเตอร์ รหัส ๔๑๖-๔๙- คอมพวิเตอร์ แจง้สว่าง ราคาที ตกลงจา้ง ลงวันที   ๒๔  กนัยายน
000๔ โดย  นายอ่านาจ 3,340 บาท 2563

แจง้สว่าง
เสนอราคา 3,340.-
บาท
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๑๐ จดัจา้งเหมาท่าป้าย พืน้ที สี 3,000 ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันาการพมิพ์ ร้านพฒันาการพมิพ ์ เป็นราคาต ่าสุด ๔๗/๒๕๖๓
น้่าเงินตัวหนังสือสีขาว ขนาด โดย นางสาวอารญา โดย นางสาวอารญา เล็กกอ ลงวันที   ๒๘  กนัยายน
๑๒x๒๔ นิ้ว ชนิด อคิลิคพร้อม เล็กกอ เสนอราคา ราคาที ตกลงจา้ง 3,000 บาท 2563
ใส่กรอบอลูมิเนียม จ่านวน 3,000 บาท
๒ ป้าย

๑๑ จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 33,580 ๓๓,๕๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซี.ดี.เฮ้าส์ ร้านซี.ดี.เฮ้าส์  โดย นายอ่านาจ ราคาท้องตลาด 85/๒๕๖๓
จ่านวน  ๘  รายการ คอมพวิเตอร์ แจง้สว่าง ราคาที ตกลงซ้ือ ลงวันที   ๒๔  กนัยายน

โดย  นายอ่านาจ 33,580 บาท 2563
แจง้สว่าง
เสนอราคา 33,580.-
บาท

๑๒ จดัซ้ือพร้อมติดต้ังกล้องวงจร 640,000 ประกวดราคา หจก.พเีอส เน็ตเวิร์ค หจก.พเีอส เน็ตเวิร์ค โซลูชั น ราคาท้องตลาด ๓/๒๕๖๓
ปิด จ่านวน ๑๑  ชุด ด้วยวธิปีระกวด โซลูชั น โดย โดย นายปฏิพัทธ์  สกุณา ลงวันที   ๒๕  กนัยายน

ราคาอิเล็กทรอ นายปฏิพทัธ์  สกณุา ราคาซ้ือขาย 630,000 บาท 2563
นกิส์ e-bidding เสนอราคา 

635,000 บาท
๑๓ จัดซ้ือน้่าดื ม ขนาด 20 ลิตร ๒๕๒ เฉพาะเจาะจง นายหนูลัด  ศรีเสน นายหนูลัด  ศรีเสน ราคาท้องตลาด ใบส่งของเล่มที  5 เลขที  9

จ่านวน ๒๑ ถงั เสนอราคา 252 บาท ราคาที ตกลงซ้ือขาย 252 บาท ลงวันที  1 - 30 กย. 63
๑๔ จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง                        ๑๕,๕๖๓ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ่ากัด ราคาท้องตลาด ใบเสร็จรับเงินเล่มที  

ประจ่าเดือน กรกฎาคม 2563 นาโยง จ่ากดั ราคาที ซ้ือขาย 15,563 บาท 006 เลขที  35
ลงวันที  19 ตุลาคม 2563

252

-

640,000
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