
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
วันที่   1  เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จดมาตรน้ าและเก็บค่าน้ าประปา หมู่  
1 บ้านคลองละออม 

4,650.- 4,650.- วิธีเฉพาะ 
จงเจาะ 

นายสุชิน      ขาวจันทร์ 
ราคาที่เสนอ     4,650.- บาท 

นายสุชิน     ขาวจันทร์ 
ราคา     4,650.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  038/2564 
01/03/64 

2. จ้างเหมาดูแลถังน้ าประปา หมู่  2 
บ้านยางนอน 

4,650.- 4,650.- ” นายพนม      อินโต 
ราคาที่เสนอ     4,650.- บาท 

นายพนม      อินโต 
ราคา     4,650.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  039/2564 
01/03/64 

3. จดมาตรน้ าและเก็บค่าน้ าประปา หมู่  
3 บ้านยางนอน 

4,650.- 4,650.- ” นายพนม     อินโต 
ราคาที่เสนอ     4,650.- บาท 

นายพนม          อินโต 
ราคา     4,650.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  040/2564 
01/03/64 

4. จดมาตรน้ าและเก็บค่าน้ าประปา หมู่  
4 บ้านห้วยปลาช่อน 

4,650.- 4,650.- ” นายถนอม    มะนาวหวาน 
ราคาที่เสนอ     4,650.- บาท 

นายถนอม   มะนาวหวาน 
ราคา     4,650.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  041/2564 
01/03/64 

5. จดมาตรน้ าและเก็บค่าน้ าประปา หมู่  
5  บ้านท่ามะนาว 

4,650.- 4,650.- ” นายสมัย    ผลนาค 
ราคาที่เสนอ     4,650.- บาท 

นายสมัย     ผลนาค 
ราคา     4,650.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  042/2564 
01/03/64 

6. จดมาตรน้ าและเก็บค่าน้ าประปา  
หมู่  6  บ้านกร่างด้วน 

4,650.- 4,650.- ” นายสุรพล    ทองดี 
ราคาที่เสนอ     4,650.- บาท 

นายสุรพล     ทองดี 
ราคา     4,650.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  043/2564 
01/03/64 

7. จดมาตรน้ าและเก็บค่าน้ าประปา หมู่  
7  บ้านดงพิกุล 

4,650.- 4,650.- ” นางสาววันเพ็ญ      ทับแสง 
ราคาที่เสนอ     4,650.- บาท 

นางสาววันเพ็ญ    ทับแสง 
ราคา     4,650.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  044/2564 
01/03/64 

8. จ้างเหมาบุคคลจัดการผลิตน้ าประปา
และบ ารุงรักษาระบบประปา 

9,000.- 9,000.- ” นายวีระศักดิ์    รอดห้อย 
ราคาที่เสนอ  9,000.- บาท 

นายวีระศักดิ์    รอดห้อย 
ราคาที่เสนอ  9,000.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  045/2564 
01/03/64 

 
 
 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
วันที่  1  เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

       

9 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2 (ส านักปลัด) 

60,000 60,000 วิธีเฉพาะ 
จงเจาะ 

หจก.สตาร์กรุ๊ป คอมพิวเตอร ์
ซัพพลาย  
ราคาที่เสนอ  60,000  บาท 

หจก.สตาร์กรุ๊ป คอมพิวเตอร ์
ซัพพลาย ราคา  60,000  บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  CNTR - 0102/64 
 16/03/64 

      

10 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2 (สาธารณสขุ) 

30,000 30,000 ” หจก.สตาร์กรุ๊ป คอมพิวเตอร ์
ซัพพลาย  
ราคาที่เสนอ  30,000  บาท 

หจก.สตาร์กรุ๊ป คอมพิวเตอร ์
ซัพพลาย ราคา  30,000  บาท 

” ใบสั่งซื้อเลขท่ี   CNTR - 0103/64 
16/03/64  

      

11 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 23,720 23,720 ” นางปราณี  ทองเพ็ชร 
ราคาที่เสนอ  23,720  บาท 

นางปราณี  ทองเพ็ชร 
ราคาที่เสนอ  23,720  บาท 

” ใบสั่งซื้อเลขท่ี  CNTR - 0104/64 
16/03/64  

      

12 ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่  
รถกระเช้า  ทะเบยีน 85-2139 

25,510 25,510 ” นายประคอง ราชสิงห ์
ราคาที่เสนอ 25,510 

นายประคอง ราชสิงห ์
ราคาที่เสนอ 25,510 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  CNTR - 0105/64 
19/03/64  

      

13 ปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

31,000 31,000 ” นางสาวธิติรตัน์  ใสหยด 
ราคาที่เสนอ 31,000 บาท 

นางสาวธิติรตัน์  ใสหยด 
ราคา  31,000 บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR -  0106/64/ 
19/03/64 

      

14 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยน
อะไหลร่ถยนต์ กต 1635 

2,200 2,200 ” นายปัญญา  พูลสวัสดิ ์
ราคาที่เสนอ 2,200  บาท 

นายปัญญา  พูลสวัสดิ ์
ราคาที่เสนอ 2,200  บาท 

” ใบสั่งซื้อเลขท่ี CNTR -  0107/64 
19/03/64 

      

15 จ้างท าความสะอาดส านักงาน ม.2 9,000 9,000 ” นางทัศนีย์    บุญสนอง 
ราคาที่เสนอ  9,000.- บาท 

นางทัศนีย์    บุญสนอง 
ราคา  9,000.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR - 0108/64 
01/03/64 

      

16 จ้างท าความสะอาด ศพด. ม.3 9,000.- 9,000.- ” นางประไพ    พูลสวสัดิ ์
ราคาที่เสนอ  9,000.- บาท 

นางประไพ    พูลสวสัดิ ์
ราคา  9,000.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR - 0109/64 
01/03/64 

      

17 จ้างเหมาบุคคลดูแลบ ารุงรักษา
สนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม ้

6,000 6,000 ” นายส ารวย    บัวเผือก 
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท 

นายส ารวย    บัวเผือก 
ราคา  6,000.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR -  0110/64 
01/03/64 

      



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
วันที่   1  เดือน    เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
ล าดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

         

18 โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมลูที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างฯ 

10,000 10,000 วิธีเฉพาะ 
จงเจาะ 

น.ส.อังคณา   ยี่โถ 
ราคาที่เสนอ  10,000  บาท 

น.ส.อังคณา   ยี่โถ 
ราคา  10,000  บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR -  0111/64 
01/03/64 

        

19 โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมลูที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างฯ 

10,000 10,000 ” น.ส.ปิยะนุช   ราตร ี
ราคาที่เสนอ  10,000  บาท 

น.ส.ปิยะนุช   ราตร ี
ราคา  10,000  บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR – 0112/64 
01/03/64 

        

20 โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมลูที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างฯ 

10,000 10,000 ” น.ส.กุลนดิา   เกตุแก้ว 
ราคาที่เสนอ  10,000  บาท 

น.ส.กุลนดิา   เกตุแก้ว 
ราคา  10,000  บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR – 0113/64 
01/03/64 

        

21 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กของ 
ศพด. ต าบลยางนอน 

12,000 12,000 ” นางเจตนา   ดอนนุ่มไพร 
ราคาที่เสนอ  12,000.- บาท 

นางเจตนา   ดอนนุ่มไพร 
ราคา   12,000.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  CNTR - 0114/64 
01/03/64 

        

22 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กของ 
ศพด. ต าบลยางนอน 

12,000 12,000 ” น.ส.วรรณิศา   ประสาทศลิป ์
ราคาที่เสนอ  12,000.- บาท 

น.ส.วรรณิศา   ประสาทศลิป ์
ราคา   12,000.- บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  CNTR - 0115/64 
01/03/64 

        

23 จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ าเพื่อการ 
เกษตร ม.2 

33,800 33,800 ,, นายกิตติกานต์  ศรีเดช 
ราคาที่เสนอ 33,800.- บาท 

นายกิตติกานต์  ศรีเดช 
ราคาที่เสนอ 33,800.- บาท 

,, ใบสั่งจ้างเลขท่ี  CNTR - 0118/64 
30/03/64 

        

24 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7,000 7,000 ,, นางสาวพิชชานันท์  พงษ์พัช 
รินทร์ ราคาที่เสนอ 7,000 บาท 

นางสาวพิชชานันท์  พงษ์พัช 
รินทร์ ราคาที่เสนอ 7,000 บาท 

,, ใบสั่งจ้างเลขท่ี  CNTR - 0119/64 
01/03/64 

        

25 จ้างเหมาเจา้หน้าท่ีบันทึกข้อมูลฯ   4,839 4,839 ” นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจดี 
ราคาที่เสนอ 4,839 บาท 

นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจดี 
ราคา  4,839 บาท 

” ใบสั่งจ้างเลขท่ี  CNTR - 0120/64 
17/03/64 

        

 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
วันที่  1   เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2564 

 
ล าดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

       

26 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(ดีเซล)   

19,896.91 19,896.91 วิธีเฉพาะ 
จงเจาะ 

หจก.เดิมบางประกอบพานิช 
ราคาที่เสนอ  19,896.91 บาท 

หจก.เดิมบางประกอบพานิช 
ราคา 19,896.91บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ค าสั่งเลขท่ี   083/2564 
01/03/64   

      

27 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(เบนซิน)   

1,862 1,862 ,, หจก.เดิมบางประกอบพานิช 
ราคาที่เสนอ  1,862 บาท 

หจก.เดิมบางประกอบพานิช 
ราคา 1,862 บาท 

,, ค าสั่งเลขท่ี   084/2564 
01/03/64   

      

28 ซื้อวัสดุประปา จ านวน 11 รายการ 33,340 33,340 ,, นางภัทราพร เดชมา 
ราคาที่เสนอ  33,340 บาท 

นางภัทราพร เดชมา 
ราคา  33,340 บาท 

,, ใบสั่งจ้างเลขท่ี  029/2564 
29/03/64 

      

29 ซื้อวัสดุประปา จ านวน 5 รายการ 4,280 4,280 ,, นางภัทราพร เดชมา 
ราคาที่เสนอ  4,280 บาท 

นางภัทราพร เดชมา 
ราคา  4,280 บาท 

,, ใบสั่งจ้างเลขท่ี  005/2564 
30/03/64 

      

 
 
 
 
 
 

 


