
แบบ สขร.๑

ล าดับ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรปุเลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๑ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๙๗๐ ๙๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย หจก.นาโยงซัพพลาย  ราคาท้องตลาด ๖๔/2563

๗ รายการ โดย นางสาวรวิภา โดย  นางสาวรวิภา  บัวแกว้ ลงวันที ่๑๕  กรกฎาคม
บัวแกว้  เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือขาย ๙๗๐ บาท 2563
๙๗๐ บาท

๒ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน ๘,๖๘๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย หจก.นาโยงซัพพลาย  ราคาท้องตลาด ๖๓/2563
๙ รายการ โดย นางสาวรวิภา โดย  นางสาวรวิภา  บัวแกว้ ลงวันที ่๑๕  กรกฎาคม

บัวแกว้  เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือขาย ๘,๖๘๕ บาท 2563
๘,๖๘๕ บาท

๓ จดัจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ๑,๓๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านปุน่มอเตอร์ ร้านปุน่มอเตอร์  โดย นายสมศักด์ิ เป็นราคาต่ าสุด ๓๕/๒๕๖๓
หมายเลขทะเบียน กค 8671 โดย นายสมศักด์ิ นนท์ทอง ราคาทีต่กลงจา้ง ลงวันที ่ ๑๕  กรกฎาคม
ตรัง นนท์ทอง เสนอราคา ๑,๓๖๐ บาท ๒๕๖๓

๑,๓๖๐ บาท
๔ จา้งเหมาซ่อมแซมระบบ 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญไฟฟา้ ร้านแสงเจริญไฟฟา้ เป็นราคาต่ าสุด ๓๖/๒๕๖๓

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่๓ บ้าน โดย นายสมบูรณ์ โดย นายสมบูรณ์  แสงเจริญกลุ ลงวันที ่ ๑๕  กรกฎาคม
หนักไทร ต าบลช่อง อ าเภอ แสงเจริญกลุ ราคาทีต่กลงจา้ง ๓๖,๐๐๐ บาท ๒๕๖๓
นาโยง จงัหวัดตรัง เสนอราคา ๓๖,๐๐๐.-

บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่ง  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง

วันที ่ ๓๑  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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๕ จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองเขยีนและ ๒,๗๓๐ ๒,๗๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นาโยงซัพพลาย หจก.นาโยงซัพพลาย ราคาท้องตลาด ๖๖/๒๕๖๓
กระเป๋าผ้าบรรจเุอกสาร โดย นางสาวรวิภา โดย นางสาวรวิภา  บัวแกว้ ลงวันที ่ ๒๑  กรกฎาคม

บัวแกว้  เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือขาย ๒,๗๓๐ บาท ๒๕๖๓
๒,๗๓๐ บาท

๖ จดัจา้งเหมาซ่อมแซมระบบ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญไฟฟา้ ร้านแสงเจริญไฟฟา้ เป็นราคาต่ าสุด ๓๗/๒๕๖๓
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่๑ บ้าน โดย นายสมบูรณ์ โดย นายสมบูรณ์  แสงเจริญกลุ ลงวันที ่ ๒๒  กรกฎาคม
ไสกอ ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง แสงเจริญกลุ ราคาทีต่กลงจา้ง ๒๒,๐๐๐ บาท ๒๕๖๓
จงัหวัดตรัง เสนอราคา ๒๒,๐๐๐.-

บาท
๗ จดัจา้งท าป้ายไวนิลประชา- ๓๔๖ เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันาการพมิพ์ ร้านพฒันาการพมิพ ์ เป็นราคาต่ าสุด ๓๘/๒๕๖๓

สัมพนัธ์โครงการส่งเสริมคุณ- โดย นางสาวอารญา โดย  นางสาวอารญา  เล็กกอ ลงวันที ่ ๒๒  กรกฎาคม
ธรรม จริยธรรม ประจ าปี เล็กกอ  เสนอราคา ราคาทีต่กลงจา้ง ๓๔๖ บาท ๒๕๖๓
๒๕๖๓ ๓๔๖ บาท

๘ จดัซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 20 ลิตร ๒๕๒ เฉพาะเจาะจง นายหนูลัด  ศรีเสน นายหนูลัด  ศรีเสน ราคาท้องตลาด ใบส่งของเล่มที ่5 เลขที ่7
จ านวน ๒๑ ถงั เสนอราคา 252 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือขาย 252 บาท ลงวันที ่1 - 31 ก.ค. 63 

๙ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง                        16,774 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากดั ราคาท้องตลาด ใบเสร็จรับเงินเล่มที ่014
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 นาโยง จ ากดั ราคาซ้ือขาย 16,774 บาท เลขที ่04 

ลงวันที ่18 สิงหาคม 63

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

๒๕๒

๓๔๖

๑๖,๗๗๔



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

  


