
(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 1 ต.ค 61 ซื้อน้ํามันเดือนตุลาคม  2561 100,000.00   100,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชาย
บริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 
100,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
1/2562

2 29 ต.ค. 61จางถายเอกสารตางๆ 1,500.00       1,500.00      เฉพาะเจาะจง รานนุกก็อปป รานนุกก็อปป
วงเงินที่จัดจาง 
1,500 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
1/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือน ตุลาคม  2561  วันที่ 1-31  ตุลาคม  2561



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 19 พ.ย.61 จางทําปายโครงการตําบล
ปลอดขยะ

1,505.00       1,505.00      เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
1,505 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
2/2562

2 30 พ.ย. 61ซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่
2/61

102,648.00   102,648.00  เฉพาะเจาะจง บริษัมแดรี่ แอน แม
รี่ฯ

บริษัทแดรี่ แอน 
แมรี่ฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 
102,648 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

สัญญาซื้อขาย
ที่ 1/2562

3 30 พ.ย. 61ซื้อนํามันเดือนพฤศจิกายน 61 15,000.00     15,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชาย
บริการ
วงเงินที่จัดจาง  
15600 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจาง
ที่ 4/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561  วันที่  1-30  พฤศจิกายน   2561



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 13 ธ.ค. 61 จางจัดทําปายหามใชโฟมฯ 225.00          225.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง  
225 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
2/2562

2 13 ธ.ค. 61 จางจัดทําปายหายสูบบุหรี่ 275.00          275.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
275 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
3/2562

3 17 ธ.ค. 61 จางจัดทําปาย อีก 500 เมตร
มีหองน้ําสะอาด

320.00          320.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
320 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
4/2562

4 17 ธ.ค. 61 จางจัดทําปายพระบรมฉายา
ลักษณ

300.00          300.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
300 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
5/2562

5 19 ธ.ค.61 จางจัดทําขาตั้งกระถางดอกไม 17,500.00     17,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ไชยสุทธ์ิ นายสุวิทย ไชย
สุทธิ์

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
5/2562

6 24 ธ.ค. 62 จางจัดซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

1,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดจาง  
1,800 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
8/2562

ในรอบเดือนธันวาคม 2561  วันที่  1-31  ธันวาคม   2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 



(แบบ ส.ข.ร.1)

7 24 ธ.ค. 62 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (คลัง) 2,970.00       2,970.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 
2,970 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
3/2562

8 24 ธ.ค. 62 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สป.) 4,720.00       4,720.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 
4,720 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
4/2562

9 28 ธ.ค. 62 จัดซื้อน้ํามันเดือนธันวาคม 62 13,500.00     13,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชาย
บริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 
13,500 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
5/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนธันวาคม 2561  วันที่  1-31  ธันวาคม   2561



(แบบ ส.ข.ร.1)

.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 7 ม.ค. 62 จางเหมาจัดสถานที่ตาม
โครงการ
จัดงานวันเด็กฯ

2,900.00       2,900.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย  ไชยสุทธิ์ นายสุวิทย  ไชย
สุทธิ์
วงเงินที่จัดจาง 
2,900 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
16/2562

2 7 ม.ค. 62 จางเหมาเครื่องเสียงตาม
โครงการ
จัดงานวันเด็กฯ

3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประจักร นาม
วงษา

นายประจักร 
นามวงษา
วงเงินที่จัดจาง  
3,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
15/2562

3 7 ม.ค. 62 จางจัดทําปายตามโครงการ
จัดงานวันเด็กฯ

1,400.00       1,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยยูวี ปริ้น
เตอร

บริษัทไทยยูวี 
ปริ้นเตอร จํากัด
วงเงินที่จัดจาง  
1,400 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
17/2562

4 7 ม.ค. 62 จางจัดทําปายโครงการ
ทองถ่ินไทยฯ

300.00          300.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.สิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
300  บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
9/2562

5 7 ม.ค. 62 จางเหมารถไถเตรียมดินปลูกฯ 4,500.00       4,500.00      เฉพาะเจาะจง นายแสงเพชร ปองศิริ นายแสงเพชร 
ปองศิริ
วงเงินที่จัดซื้อ 
4,500 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
10/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนมกราคม  2562  วันที่  1-31  มกราคม  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

6 8 ม.ค. 62 จางซอมเครื่องถายเอกสาร 8,500.00       8,500.00      เฉพาะเจาะจง รานเทคนิค โอ เอ รานเทคนิคโอ เอ
วงเงินที่จัดซื้อ 
8,500 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
11/2562

7 8 ม.ค. 62 จางจัดทําปาย อบต เคลื่อนที่ 300.00          300.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
300 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
12/2562

8 9 ม.ค. 62 จางซอมแซมปาย
ประชาสัมพันธ

70,000.00     70,000.00    เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
70,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
13/2562

9 14 ม.ค. 62จางถายเอกสารขอบัญญัติฯ 1,372.00       1,372.00      เฉพาะเจาะจง รานนุกกอปป รานนุกกอปป
วงเงินที่จัดซื้อ 
1,372 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
14/2562

10 15 ม.ค. 62ซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด 21,937.00     31,937.00    เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่อง
เขียนฯ

รานบานเครื่อง
เขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 
21,937 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
11/2562

11 15 ม.ค. 62ซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง 6,808.00       6,808.00      เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่อง
เขียนฯ

รานบานเครื่อง
เขียนฯ
วงเงินที่จัดจาง 
6,808 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
12/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนมกราคม  2562  วันที่  1-31  มกราคม  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

12 15 ม.ค. 62ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสํานักปลัด 6,140.00       6,140.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดจาง 
6,140 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
13/2562

13 22 ม.ค. 62จางทําปายตําบลปลอดขยะฯ 4,800.00       4,800.00      เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
4,800 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
19/2562

14 22 ม.ค. 62จางเหมาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม

16,250.00     16,250.00    เฉพาะเจาะจง สุจิตรา พรหมศรี
จันทร

น.ส.สุจิตรา 
พรหมศรีจันทร
วงเงินที่จัดจาง 
16,250 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
20/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนมกราคม  2562  วันที่  1-31  มกราคม  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 4 ก.พ. 62 จางตัดเย็บผาปูโตะประชุม 4,800.00       4,800.00      เฉพาะเจาะจง นางชื่นจิตร พิมพ
โคตร

นางชื่นจิตร พิมพ
โคตร
วงเงินที่จัดจาง 
4,800 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
21/2562

2 4 ก.พ. 62 จางทําปายเลือกตั้ง ส.ส. 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ไชยสุทธ์ิ นายสุวิทย  ไชย
สุทธิ์
วงเงินที่จัดจาง 
3,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
22/2562

3 11 ก.พ.62 จางทําตะแกรงคดัแยกขยะ 13,500.00     13,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย  ไชยสุทธิ์ นายสุวิทย  ไชย
สุทธิ์
วงเงินที่จัดจาง 
13,500 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
16/2561

4 11 ก.พ. 62จางทําปายโครงการตําบล
ปลอดขยะฯ

600.00          600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยยูวีปริ้น
เตอรฯ

บริษัทไทยยูวีปริ้น
เตอรฯ
วงเงินที่จัดจาง 
600 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจาง32ที่
14/2561

5 11 ก.พ. 62ซื้อถวยรางวัลแขงขันกีฬาฯ 2,110.00       2,110.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น
วงเงินที่จัดซื้อ 
2,110 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่ง.อที่
14/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนกุมภาพันธ  2562  วันที่  1-28  กุมภาพนัธ  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

6 11 ก.พ.62 ซื้ออุปกรณกีฬา ฟุตบอล
,ตะกรอ

3,090.00       3,090.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น
วงเงินที่จัดซื้อ 
3,090 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
15/2562

7 12 ก.พ.62 จางทําปายโครงการแขงขัน
กีฬาฯ

600.00          600.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
600 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
24/2562

8 16 ก.พ.62 จางเหมาเครื่องเสียงงาน
แขงขันกีฬา

1,500.00       1,500.00      เฉพาะเจาะจง นายประจักร นาม
วงษา

นายประจักร 
นามวงษา
วงเงินที่จัดจาง 
1,500 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
26/2562

9 18 ก.พ.62 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 
(โซฟา)

9,000.00       9,000.00      เฉพาะเจาะจง รานนองแตงการเบาะ รานนองแตงการ
เบาะ
วงเงินที่จัดจาง 
9,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
25/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนกุมภาพันธ  2562  วันที่  1-28  กุมภาพนัธ  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

10 18 ก.พ.62 จางซอมคอมพิวเตอรสํานัก
ปลัด

300.00          300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดจาง 
300 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
27/2562

11 18 ก.พ.62 จางทําปายโครงการทําน้ํายา
ลางจาน

300.00          300.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง  
300 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
28/2562

12 21 ก.พ.62 ซื้ออุปกรณโครงการสงเสริม
อาชีพ

8,280.00       8,280.00      เฉพาะเจาะจง รานหงสหยก รานหงสหยก
วงเงินที่จัดซื้อ  
8,280 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
15/2562

13 25 ก.พ.62 จางทําปายโครงการปลอด
ขยะฯ

760.00          760.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
760 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

สัญญาจางท่ี
29/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนกุมภาพันธ  2562  วันที่  1-28 กุมภาพนัธ  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 2 ม.ีค.62 จางทําปายอบรมใหความรูไฟ
ปา

          900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยยูวีปริ้น
เตอรฯ

บริษัทไทยยูวีปริ้น
เตอรฯ
วงเงินที่จัดจาง  
900  บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
33/2562

2 4 ม.ีค.62 จางทําปายประชาสัมพันธการ
เลือกตั้ง

       1,800.00       1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดซื้อ 
1,800 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
36/2562

3 5 ม.ีค.62 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 
(โซฟา)

     10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนองแตงการเบาะ รานนองแตงการ
เบาะ
วงเงินที่จัดจาง 
10,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
30/2562

4 6 ม.ีค.62 จางทําคอลัมนิตยสาร
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียวฯ

     20,000.00     20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สมารทบิซิเนส บจก.สมารท
บิซิเนส
วงเงินที่จัดจาง 
20,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
31/2562

5 8 ม.ีค.62 จางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม      13,000.00     13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจิตรา พรหม
ศรีจันทร

น.ส.สุจิตรา 
พรหมศรีจันทร
วงเงินที่จัดซื้อ 
13,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจาง
ที่ 34/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนมีนาคม  2562  วันที่  1-31  มีนาคม  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

6 11 ม.ีค.62 .ซื้อวัคซนีควบคุมโรคพิษสุนัข
บา

24,320.00     24,320.00    เฉพาะเจาะจง รานน้ําพองฟารม รานน้ําพองฟารม
วงเงินที่จัดซื้อ 
24,320 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่ซื้อที่
17/2562

7 15ม.ีค.62 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาค
เรียนที่2/61

46,920.00     46,920.00    เฉพาะเจาะจง บจก.แดรี่ แอน แมรี่ฯ บจก.แดรี่ แอน 
แมรี่ฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 
46,920 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
18/2562

8 21 ม.ีค.62 ซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด 11,800.00     11,800.00    เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคโอ เอ รานเทนนิค โอ เอ
วงเงินที่จัดจาง 
11,800 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
19/2561

9 25 ม.ีค.62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสํานักปลัด 3,590.00       3,590.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 
3,590  บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
03/2561

10 25 ม.ีค.62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 3,600.00       3,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 
วงเงินที่จัดซื้อ  
3,600 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
21/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนมีนาคม  2562  วันที่  1-31  มีนาคม  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 3 เม.ย.62 จางทําปายลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต

2,700.00       2,700.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยยูวีปริ้น
เตอร

บจก.ไทยยูวีปริ้น
เตอร
วงเงินที่จัดจาง  
2,700 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
39/2562

2 9 เม.ย.62 จางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 31,500.00     31,500.00    เฉพาะเจาะจง สุจิตรา พรหมศรี
จันทร

น.ส.สุจิตรา 
พรหมศรีจันทร
วงเงินที่จัดจาง  

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจาง
ที่ 37/2562

3 9 เม.ย.62 จางเหมาเครื่องเสียงและจัด
สถานที่

7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ไชยสุทธ์ิ นายสุวิทย  ไชย
สุทธิ์
วงเงินที่จัดจาง  
7,000  บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจาง
ที่ 38/2562

4 11 เม.ย.62ซื้อน้ํามันลดอุบัติเหตุชวง
สงกรานต

1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชาย
บริการ
วงเงินที่จัดซื้อ  
1,000  บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อ
ที่ 17/2562

5 17 เม.ย.62ซื้อน้ํามันระหวาง 17 เม.ย
62-   30 ก.ย. 62

72,000.00     72,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชาย
บริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 
73,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อ
ที่ 26/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนเมษายน  2562  วันที่  1-30  เมษายน  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

6 5 เม.ย.62 จางทําปายประเพณีวัน
ผูสูงอายุ

2,500.00       2,500.00      เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดซื้อ  
2,500  บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
42/2562

7 29 เม.ย.62จางทําปายถวายพระพร ร.10 1,620.00       1,620.00      เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย รานรานส.ศิลป
ปาย
วงเงินที่จัดจาง 
1,620 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
44/2562

8 29 เม.ย.62ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 5,730.00       5,730.00      เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่อง
เขียนฯ

รานบานเครื่อง
เขียนฯ
วงเงินที่จัดจาง  
5,730  บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่ 
24/2562

9 29 เม.ย.62ซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง        4,835.00       4,835.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานเครื่อง
เขียนฯ

รานบานเครื่อง
เขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 
4,835 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
25/2562

10 30 เม.ย.62ซื้อน้ํามัน           500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชาย
บริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 
500 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
28/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนเมษายน  2562  วันที่  1-30  เมษายน  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

11 30 เม.ย.62จางทําปายโครงการกําจัด
ผักตบชวา

          600.00          600.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดซื้อ 
600 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
43/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนเมษายน  2562  วันที่  1-30  เมษายน  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 2 พ.ค.62 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร      76,000.00     76,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 
76,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

สัญญาซื้อขาย
4/2562

2 3 พ.ค.62 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร      37,000.00     37,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ  
37,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

สัญญาซื้อขายที่
5/2562

3 3 พ.ค.62 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร        2,600.00       2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 
2,600  บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

สัญญาซื้อขายที่
6/2562

4 3 พ.ค.62 ซื้อเครื่องโปรเจกเตอร      22,900.00     22,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 
22,900 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

สัญญาซื้อขายที่
7/2562

5 3 พ.ค.62 ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน        4,132.00       4,132.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดขาย
บริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 
4,132 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
33/2562

6 6 พ.ค.62 จางทําปายประชาคมแผนฯ           600.00          600.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
600 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
51/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนพฤษภาคม  2562  วันที่  1-31 พฤษภาคม  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

7 10 พ.ค.62 จางจัดทําปายประชาสัมพันธ
งานแถลงขาว

       1,980.00       1,980.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 
1,980 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
45/2562

8 10 พ.ค.62 จางเหมาจัดสถานที่งานแถลง
ขาวฯ

       4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย  ไชนสุทธ์ิ นายสุวิทย ไชย
สุทธิ์
วงเงินที่จัดจาง 
4,000 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี 
47/2562

9 10 พ.ค.62 จางเหมาตัดหญาทําความ
สะอาด

       4,500.00       4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ไชยสุทธ์ิ นายสุวิทย ไชย
สุทธิ์
วงเงินที่จัดซื้อ 
4,500 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี 
48/2562

10 10 พ.ค.62 จางเหมาเครื่องเสียงงาน
แถลงขาวฯ

       4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักร นาม
วงษา

นายประจักร 
นามวงษา
วงเงินที่จัดซื้อ 
4,500 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี 
49/2562

11 14 พ.ค.62 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
เพ่ือการเกษตร บานโปงเบ้ีย 
ม.3

   147,607.48   147,607.48 เฉพาะเจาะจง บจก.แดรี่ แอน แมรี่ฯ บจก.แดรี่ แอน 
แมรี่ฯ
วงเนที่จัดซื้อ 
39,480 บาท

เปนไปตาม
ระเบียบพัสดุฯ

ใบสั่งซื้อที่
29/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนพฤษภาคม  2562  วันที่  1-31 พฤษภาคม  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

12 17 พ.ค.62 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาค
เรียนที่1/62

     39,480.00     39,480.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แดรี่ แอน แมรี่ฯ บจก.แดรี่ แอน 
แมรี่ฯ
วงเนที่จัดซื้อ 
39,480 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
29/2562

13 22 พ.ค.62 ซื้อน้ํามนพนหมอกควัน        4,110.00       4,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชาย
บริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 
4,110 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
31/2562

14 28 พ.ค.62 ซื้อน้ําหมานพนหมอกควัน        3,998.00       3,998.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชาย
บริการ
วงเงินที่จัดจาง 
3,998 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
32/2562

15 24 พ.ค.62 จางซอมรถยนต กข-8121 
เลย

     21,450.00     21,450.00 เฉพาะเจาะจง รานแกนสยามเซอร
วิส

รานแกนสยาม
เซอรวิส
วงเงินที่จัดจาง 
21,450 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี 
46/2562

16 27 พ.ค.62 ถายเอกสารพรอมเขาเลม
ขอบัญญัติ

       1,120.00       1,120.00 เฉพาะเจาะจง รานนุกกอปป รานนุกกอปป
วงเงินที่จัดจาง 
1,120 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งจางท่ี
52/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนพฤษภาคม  2562  วันที่  1-31 พฤษภาคม  2562



(แบบ ส.ข.ร.1)

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตก

ลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 10 มิ.ย.62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสํานักปลัด        7,510.00       7,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 
7,510 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
33/2562

2 10 มิ.ย.62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรกองคลัง        9,730.00       9,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดจาง 
9,730  บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
34/2562

3 10 ม.ิย.62 ซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง        7,250.00       7,250.00 เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่อง
เขียนฯ

รานบานเครื่อง
เขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 
7,250 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่ 
35/2562

4 10 ม.ิย.62 ซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง        3,460.00       3,460.00 เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่อง
เขียนฯ

รานบานเครื่อง
เขียนฯ
วงเงินที่จัดจาง 
3,460 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
36/2562

5 10 ม.ิย.62 ซื้อวัสดุสํานักงานกองชาง        1,300.00       1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่อง
เขียนฯ

รานบานเครื่อง
เขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 
1,300 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อที่
37/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในรอบเดือนมิถุนายน  2562  วันที่  1-10 มิถุนายน  2562




