
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา/ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ไดรับจัดซื้อ/จัดจาง ผูที่ไดรับการคัดเลือก ที่จัดซื้อ/จัดจาง โดยสังเขป

1 จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือน มิถุนายน 63 500.00                  เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  อ้ึงตระกูล - เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

2 จางเหมาจัดหาหนังสือพิมพรายเดือน ประจําเดือน มิถุนายน 63 1,500.00               เฉพาะเจาะจง สุโขทัยโพสต - เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รถบรรทุกขยะ ประจําเดือน มิถุนายน 63 5,000.00               เฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมพระรวง - เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

4 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ประจําเดือน มิถุนายน 63 5,000.00               เฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมพระรวง - เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

5 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รถกูภัย ประจําเดือน มิถุนายน 63 5,000.00               เฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมพระรวง - เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

6 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รถ 4 ประตู ประจําเดือน มิถุนายน 63 5,000.00               เฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมพระรวง - เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

7 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน มิถุนายน 63 1,000.00               เฉพาะเจาะจง โรงน้ําแข็งศรีบุญไพโรจน - เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

8 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. สาคร  บานแยม ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. สาคร  บานแยม 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

9 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. ณัฐกมล  นาคจีน ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐกมล  นาคจีน 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

10 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางธนาพันธุ  อยูรัตน ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางธนาพันธุ  อยูรัตน 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

11 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. นภเกตน  ตอนไล ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง  น.ส. นภเกตน  ตอนไล 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

12 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. วาทินี  ศักดิ์สิทธิ์ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง  น.ส. วาทินี  ศักดิ์สิทธิ์ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

13 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางอานงค  พูลรักษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางอานงค  พูลรักษ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

14 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส.ราชาวดี  คําเพ็ชร ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.ราชาวดี  คําเพ็ชร 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

15 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายอภิพล  เกิดอินทรประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอภิพล  เกิดอินทร 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

16 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายศุภวัฒน  พูลรักษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน  พูลรกัษ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

17 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายธวัชชัย  หาญกลา ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  หาญกลา 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

18 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายชัยยันต  ใจดี ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายชัยยันต  ใจดี 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

19 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางจารุวรรณ  ใจดี ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางจารุวรรณ  ใจดี 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

20 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. ลําไพร  นาคจีน ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. ลําไพร  นาคจีน 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

21 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. จันทิมา  หอมบุบผา ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา  หอมบุบผา 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

22 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. จันทิมา  หอมบุบผา ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา  หอมบุบผา 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

23 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. โชติกา  ทิมทอง ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา  ทิมทอง 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

หนา 1

วิธีซื้อ /จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมิถุนายน 2563 ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ อําเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ลําดับที่ งานจัดซื้อ / จัดจาง



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา/ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ไดรับจัดซื้อ/จัดจาง ผูที่ไดรับการคัดเลือก ที่จัดซื้อ/จัดจาง โดยสังเขป

24 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. บุญเรือง  วงษจีน ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญเรือง  วงษจีน 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

25 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. ปรารถนา  บานแยม ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรารถนา  บานแยม 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

26 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. นรารตัน  พูลรักษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. นรารตัน  พูลรักษ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

27 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. อธิฐญา  บุญเขียน ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. อธิฐญา  บุญเขียน 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

28 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. โชษิตา  กอนจอย ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. โชษิตา  กอนจอย 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

29 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางสุดารัตน  พลธีระ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสุดารัตน  พลธีระ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

30 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางชนิดา  บานแยม ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางชนิดา  บานแยม 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

31 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางดําเนิน  เขียวสี ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางดําเนิน  เขียวสี 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

32 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป น.ส. นริศรา  พูลรักษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. นริศรา  พูลรักษ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

33 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายเฉลย  ตอนไล ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายเฉลย  ตอนไล 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

34 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางประเสริฐ  ยอกร ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐ  ยอกร 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

35 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายอีน  พูลรกัษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอีน  พูลรักษ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

36 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายละมัย  พูลรักษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายละมัย  พูลรกัษ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

37 จัดซื้อวัสดุกอสรางในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน เหตุวาตะภัย 18,444.00             เฉพาะเจาะจง ไทชนะกิจการคา 18,444.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

38 จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกปริ้นเตอร 1,830.00               เฉพาะเจาะจง คลินิกไอที 1,830.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

39 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 10,000.00             เฉพาะเจาะจง ส.พี ศึกษาภัณฑ 10,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

40 จัดซื้อถังขยะมูลฝอย สีน้ําเงิน 93,000.00             เฉพาะเจาะจง ณิชาภัทร เคมีภัณฑ สุโขทัย 93,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

41 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) 9,985.00               เฉพาะเจาะจง ส.พี ศึกษาภัณฑ 9,985.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

42 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางประเสริฐ  ยอกร ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐ  ยอกร 9,000.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

43 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางประเสริฐ  ยอกร ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐ  ยอกร 9,000.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

44 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางประเสริฐ  ยอกร ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐ  ยอกร 9,000.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

45 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายอีน  พูลรกัษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอีน  พูลรักษ 9,000.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

46 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายละมัย  พูลรักษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายละมัย  พูลรกัษ 9,000.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

หนา 2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมิถุนายน 2563 ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ อําเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ลําดับที่ งานจัดซื้อ / จัดจาง วิธีซื้อ /จาง



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา/ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ไดรับจัดซื้อ/จัดจาง ผูที่ไดรับการคัดเลือก ที่จัดซื้อ/จัดจาง โดยสังเขป

47 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นางประเสริฐ  ยอกร ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐ  ยอกร 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

48 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายอีน  พูลรกัษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอีน  พูลรักษ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

49 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป นายละมัย  พูลรักษ ประจําเดือน มิถุนายน 63 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายละมัย  พูลรกัษ 9,000.00               เปนบุคคลในพ้ืนที่ อบต.

50 จัดซื้อวัสดุกอสรางในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน เหตุวาตะภัย 18,444.00             เฉพาะเจาะจง ไทชนะกิจการคา 18,444.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

51 จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกปริ้นเตอร 1,830.00               เฉพาะเจาะจง คลินิกไอที 1,830.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

52 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 10,000.00             เฉพาะเจาะจง ส.พี ศึกษาภัณฑ 10,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

53 จัดซื้อถังขยะมูลฝอย สีน้ําเงิน 93,000.00             เฉพาะเจาะจง ณิชาภัทร เคมีภัณฑ สุโขทัย 93,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

54 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) 9,985.00               เฉพาะเจาะจง ส.พี ศึกษาภัณฑ 9,985.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

55 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองสาธารณสุข) 4,999.00               เฉพาะเจาะจง ส.พี ศึกษาภัณฑ 4,999.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

56 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัด) 47,500.00             เฉพาะเจาะจง เบสทเทค อินเตอรกรุป 47,500.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

57 จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมิกปริ้นเตอร 4,650.00               เฉพาะเจาะจง คลินิกไอที 4,650.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

58 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ 42,000.00             เฉพาะเจาะจง สวรรคโลกการยาง 42,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

59 จางเหมารถแบคโฮรขุดลอกคันดินในลําเหมือง หมูที่ 4 12,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วรัญชญา เอ็นจิเนียริ่ง 12,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

60 จางเหมาสํารวจหมาแมว ป 63 9,786.00               เฉพาะเจาะจง นางเฉลย  ทิมทอง 9,786.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

61 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ (เปลี่ยนสายไฮดรอลิค) 3,050.00               เฉพาะเจาะจง อูออดการชาง 3,050.00               เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

62 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 80,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.สโุขทัยฮกอันต๊ึงอะไหลและบริการ จํากัด 76,872.42             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

63 จางเหมาโครงการซอมแซมที่จอดรถภายใน อบต.หนองกลับ 71,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธ  วิเชียรสรรค 71,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

64 จางเหมาโครงการตอเติมที่จอดรถภายในสํานักงาน อบต.หนองกลับ 158,500.00            เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธ  วิเชียรสรรค 158,000.00            เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

65 จางเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.หนองกลับ (กองชาง) 47,600.00             เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธ  วิเชียรสรรค 47,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

66 จางเหมาโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองนาและหนองโปรง หมูที่ 8 53,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วรัญชญา เอ็นจิเนียริ่ง 53,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

67 จางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. 2 สาย หมูที่ 1 และ หมูที่ 5 239,800.00            เฉพาะเจาะจง นางสุนัน  สุนแกว 238,500.00            เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

68 จางเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.หนองกลับ (กองชาง) 47,600.00             เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธ  วิเชียรสรรค 47,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

69 จางเหมาโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองนาและหนองโปรง หมูที่ 8 53,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วรัญชญา เอ็นจิเนียริ่ง 53,000.00             เปนบุคคลที่เคยซื้อ/จาง

หนา 2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมิถุนายน 2563 ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ อําเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ลําดับที่ งานจัดซื้อ / จัดจาง วิธีซื้อ /จาง


