
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงาน กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 

 

 

ล าดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ซ่อมแผงวงจร Fax brother 2840 1,800 ตกลงราคา ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที 

1,800 บาท 
ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที 

1,800 บาท 
 

2 ซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 81 - 5439 300 ตกลงราคา ร้านตี้การยาง 
300 บาท 

ร้านตี้การยาง 
300 บาท 

 

3 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 2,500 ตกลงรา นางอัมพร โพธิ์สาวัง 
2,500 บาท 

นางอัมพร โพธิ์สาวัง 
2,500  บาท 

 

4 จ้างเหมารถยนต์ 1 คัน 1,000 ตกลงราคา นายวีระพร คุณามา 
1,000  บาท 

นายวีระพร คุณามา 
1,000  บาท 

 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 2 บ้านดง 498,000 ตกลงราคา หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 
498,000 บาท 

หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 
498,000 บาท 

 

 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้าน
ม่วงไข่ ม.11 

374,000 ตกลงราคา หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 
374,000 บาท 

หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 
374,000 บาท 

 

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้าน
นาแยง ม.6 

498,000 ตกลงราคา หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 
498,000 บาท 

หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 
498,000 บาท 
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โดยสังเขป 
8 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด ตัวเหลี่ยม คสล 

ชนิด2ช่องทาง บ้านผ้าขาวใหม่ ม.10 
214,500 ตกลงราคา หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 

214,500 บาท 
หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 

214,500 บาท 
 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านผ้าขาว  
ม.4 

245,000 ตกลงราคา หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 
245,000 บาท 

หจก.แหลมทองการช่าง (2016) 
245,000 บาท 

 

10 ค่าปะยางรถ รับส่งนักเรียน 40-0165 400 ตกลงราคา ร้านตี้การยาง 
400 บาท 

ร้านตี้การยาง 
400 บาท 

 

11 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก 55,000 ตกลงราคา ร้านประเสริฐสิน 
55,000 บาท 

ร้านประเสริฐสิน 
55,000 บาท 

 

12 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  2,300 ตกลงราคา ร้านไนน์ตี้ไนน์ 
2,300 บาท 

ร้านไนน์ตี้ไนน์ 
2,300 บาท 

 

13 เติมน้ ายาแอร์ 1,100 ตกลงราคา ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 2000 
1,100 บาท 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 2000 
1,100 บาท 

 

14 จ้างเหมาท าป้ายปัจฉิมนิเทศ 576 ตกลงราคา ร้านสกิลมั้งก้ีฯ 
576 บาท 

ร้านสกิลมั้งก้ีฯ 
576 บาท 
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โดยสังเขป 
15 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน เดือน มี.คม 62 45,600 ตกลงราคา นางอัมพร โพธิ์สาวัง 

45,600 บาท 
นางอัมพร โพธิ์สาวัง 

45,600 บาท 
 

16 จ้างเหมาท าป้ายกีฬา เยาวชน ครั้งที่ 19 1,860 ตกลงราคา ร้านสกิลมั้งก้ีฯ 
1,860 บาท 

ร้านสกิลมั้งก้ีฯ 
1,860 บาท 

 

17 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ไดร์ชาร์ท 2,200 ตกลงราคา ร้านสหมอเตอร์ 
2,200 บาท 

ร้านสหมอเตอร์ 
2,200 บาท 

 

18 จ้างเหมาเครื่องเสียงกีฬาเยาวชน 9,000 ตกลงราคา นายทรงสิทธิ์ แซ่ตั้ง 
9,000 บาท 

นายทรงสิทธิ์ แซ่ตั้ง 
9,000 บาท 

 

19 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา  2,040 ตกลงราคา นายยุทธนา กาญบุตร 
2,040 บาท 

นายยุทธนา กาญบุตร 
2,040 บาท 

 

20 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 40,000 ตกลงราคา นางสาวโชติกา อินธิราช 
40,000 บาท 

นางสาวโชติกา อินธิราช 
40,000 บาท 

 

21 จ้างเหมาจัดสถานที่งานกีฬา 7,240 ตกลงราคา นางสาวโชติกา อินธิราช 
7,240 บาท 

นางสาวโชติกา อินธิราช 
7,240 บาท 

 

22 จ้างเหมาประกอบอาหาร 1,000 ตกลงราคา นางอัมพร โพธิ์สาวัง 
1,000 บาท 

นางอัมพร โพธิ์สาวัง 
1,000 บาท 

 

 



 
 


