
แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับ 158,000 8,700 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 8,700 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 73/2562

รถยนต์ส่วนกลาง กข 6235และ (8,700  บาท) ราคายุติธรรม 1  มนีาคม  2562

กง8022ประจ าเดือน มี.ค.62

2 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับรถ 9,860 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 9,860 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 74/2562

ไทยแลนด์ รถจักรยานยนต์ รถราง (9,860  บาท) ราคายุติธรรม 1   มนีาคม  2562

รถน้ า รถตู้ ประจ าเดือน มี.ค.62

3 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับรถ 1,250 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 1,250 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 75/2562

ตัดหญ้า ประจ าเดือน มนีาคม 62 (1,250 บาท) ราคายุติธรรม 1   มนีาคม  2562

4 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงรถจักรยาน 19,740 - เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ - นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ /2562

ยนต์กองคลัง ทะเบยีน1กฉ3280 (90 บาท) ราคายุติธรรม 1   มนีาคม  2562

ประจ าเดือน มนีาคม  2562

5 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงรถจักรยาน 38,820 500 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 500 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 77/2562

ยนต์กองช่าง ทะเบยีน กยว398 (500 บาท) ราคายุติธรรม 1   มนีาคม  2562

ประจ าเดือน มนีาคม 2562

6 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค(ส านกั 89,222 855 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 855 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 78/2562
ปลัด) คือ น้ าด่ืม ประจ าเดือน (855 บาท) ราคายุติธรรม 1   มนีาคม  2562

มนีาคม  2562

7 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 1,800,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มนีาค 7,000 นายร าไพ   มนีาค เปน็ผู้มคุีณสมบติั 140/2562

รถน้ าและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้รับ (7,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

มอบหมาย ประจ าเดือน มนีาคม 

2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-30  มีนาคม พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562
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องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-30  มีนาคม พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

8 จ้างเหมาแมบ่า้นท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหมิ 7,000 นางสุนทร    วะหมิ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 141/2562

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (7,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

พื้นที่ส านกังานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน มนีาคม 2562

9 จ้างเหมาแมบ่า้นท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 7,000 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 142/2562

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (7,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

พื้นที่ส านกังานอบต.หาดสองแคว

เพิ่ม ประจ าเดือน มนีาคม 62

10 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก(ศูนย์ 418,700 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 7,000 นางสาววาสนา   เอกา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 143/2562

เด็กเล็กอบต.หาดสองแคว) (7,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

ประจ าเดือน มนีาคม 2562

11 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 497,370 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านสูิงเนนิ 7,000 นายกฤษดา   ช านสูิงเนนิ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 144/2562

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (7,000   บาท) ครบถ้วน 1  มนีาคม  2562

(ประจ ารถบรรทกุน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน  มนีาคม 2562

12 จ้างเหมาผช.จนท.สาธารณสุขเพื่อ 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพล  กลุวิเศษ 8,000 นายณัฐพล  กลุวิเศษ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 156/2562

รับผิดชอบด้านส่งเสริมสุขภาพ (8,000   บาท) ครบถ้วน 1  มนีาคม  2562

อนามยัของประชาชนในพื้นที่ 

ประจ าเดือน มนีาคม 2562
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องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-30  มีนาคม พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

13 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกจิ    ช้างทอง 8,000 นางศุภกจิ    ช้างทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 145/2562

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (8,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

(ประจ ารถบรรทกุน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน มนีาคม 2562

14 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 400,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  นอ้ยหนองโว้ง 9,000 น.ส.ศิริพร  นอ้ยหนองโว้ง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 146/2562

และบญัชีและปฏบิติัหนา้ที่อื่นที่ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

เกี่ยวข้อง ประจ าเดือน มี.ค.62

15 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.นกั 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ผุสดี  อนิทร์หนนุ 8,000 น.ส.ผุสดี  อนิทร์หนนุ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 155/2562

พฒันาชุมชนและปฏบิติัหนา้ที่อื่นที่ (8,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

เกี่ยวข้อง ประจ าเดือน มี.ค.62

16 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนกัพฒันาการทอ่ง 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพฒุ 9,000 นายทศพร    ตรีพฒุ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 147/2562

เที่ยวท าหนา้ที่ส ารวจรวบรวมปญั (9,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

หาวิเคราะหข์้อมลูต่างๆที่เกี่ยวกบั

แหล่งทอ่งเที่ยวธุรกจิการทอ่งเที่ยว

บริการทอ่งเที่ยวที่เกดิขึ้นใหมแ่ละ

ที่มอียู่แล้ว ประจ าเดือน มนีาคม

2562

17 จ้างเหมาผู้ช่วยนกัวิชาการศึกษา 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทยักานต์   บญุสุภา 9,000 น.ส.หทยักานต์   บญุสุภา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 148/2562

เพื่อท าหนา้ที่วิเคราะหเ์กี่ยวกบั (9,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  มนีาคม  2562
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องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-30  มีนาคม พ.ศ.  2562
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18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พสัดุกอง 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ปณุยวีร์    โสภา 9,000 น.ส.ปณุยวีร์    โสภา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 149/2562

คลังปฏบิติัหนา้ที่พสัดุกองคลัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน มี.ค.62

19 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง.ส่งเสริม 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกิ่งแกว้   ออ่นชูศรี 9,000 นางสาวกิ่งแกว้ ออ่นชูศรี เปน็ผู้มคุีณสมบติั 150/2562

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม(สุขาภบิาล) (9,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

ประจ าเดือน มนีาคม 2562  

20 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 9,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพทุธิภรณ์  บญุ
เกดิ 9,000 นางสาวพทุธิภรณ์  บญุเกดิ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 151/2562

กองช่างเพื่อปฏบิติัหนา้ที่ธุรการใน (9,000   บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

กองช่างและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

มนีาคม  2562

21 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟา้กองช่าง 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 7,000 นายช านาญ   พะตัน เปน็ผู้มคุีณสมบติั 152/2562

เพื่อท าหนา้ที่ดูแลระบบไฟฟา้ภาย (7,000  บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  มนีาคม  2562

22 จัดจ้างเหมาพนกังานสูบน้ า เพื่อท า 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอไุร  กล่ินข า 6,000 นายอไุร  กล่ินข า เปน็ผู้มคุีณสมบติั 153/2562

หนา้ที่ในการดูแลการสูบน้ าประจ า (6,000  บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

หมู่ที่ 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  มนีาคม  2562  



แบบ สขร.1
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องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-30  มีนาคม พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

23 จัดจ้างเหมาพนกังานสูบน้ า เพื่อท า 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ ์ นามรัง 6,000 นายณัฐพงษ ์  นามรัง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 154/2562

หนา้ที่ในการดูแลการสูบน้ าประจ า (6,000  บาท) ครบถ้วน 1   มนีาคม  2562

หมู่ที่ 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  มนีาคม  2562  

24 ค่าเคร่ืองเสียง ระบบไฟ แสง สี 8,500 เฉพาะเจาะจง 1 นายศุภกร   ทองแดง 8,500 นายศุภกร   ทองแดง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 103/2562

โครงการสนบัสนนุวิถีชุมชนต าบล (8,500  บาท) ครบถ้วน 4   มนีาคม  2562

หาดสองแคว(ถนนคนเดิน)

25 จ้างอดับรรจุเคร่ืองดับเพลิงชนดิ 6}6,750 4,800 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านเอม็แอนด์พเีวอร์วิส 4,800 นางเปมนิกิา  ภู่บบุผา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 161/2562

ผงเคมแีหง้  ขนาด 15 ปอนด์  (4,800  บาท) ครบถ้วน 14   มนีาคม  2562

จ านวน  8  ถัง 

26 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิเพื่อรณรงค์ 300 เฉพาะเจาะจง 1 นางพราว   แกง่อนิทร์ 300 นางพราว   แกง่อนิทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 157/2562

การคัดแยกขยะ จ านวน 1ปา้ย   (300  บาท) ครบถ้วน 1  มนีาคม  2562

ขนาด  2.00x1.00  เมตร

27 จ้างเหมาล้างแอร์ภายในสนง. 35,800 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านเอก็ซ์เซลอเิล็กทริค 35,800 ร้านเอก็ซ์เซลอเิล็กทริค เปน็ผู้มคุีณสมบติั 158/2562

อบต.หาดสองคว (35,800 บาท) ครบถ้วน 4   มนีาคม  2562

28 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง 300,000 เฉพาะเจาะจง 1 300,000 สินค้ามคุีณภาพ 159/2562

บา้นบงึพาด (300,000  บาท) ราคายุติธรรม 4   มนีาคม  2562

29 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะของ 29,950 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส 29,950 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั 81/2562

กองการศึกษา จ านวน  1 ชุด (29,950  บาท) ครบถ้วน 12   มนีาคม  2562
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30 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะของ 46,850 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส 46,850 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส สินค้ามคุีณภาพ 82/2562

ส านกัปลัด พร้อมเคร่ืองพมิพ์ (46,850 บาท) ราคายุติธรรม 12   มนีาคม  2562

จ านวน  1  ชุด

31 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ของกองคลัง 16,900 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส 16,900 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส สินค้ามคุีณภาพ 83/2562

จ านวน  1  เคร่ือง (16,900 บาท) ราคายุติธรรม 12   มนีาคม  2562

32 จัดซ้ือกล้องดิจิตอล ของกองคลัง 19,200 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส 19,200 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส สินค้ามคุีณภาพ 84/2562

จ านวน  1  ตัว (19,200 บาท) ราคายุติธรรม 12   มนีาคม  2562

33 จัดซ้ือโนต๊บคุ ของกองคลัง 20,950 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส 20,950 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส สินค้ามคุีณภาพ 85/2562

จ านวน  1  เคร่ือง (20,950 บาท) ราคายุติธรรม 15   มนีาคม  2562

34 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างส าหรับซ่อม 22,500 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวปทัมา   บญุเนตร 22,500 ร้านปทัมาการค้า สินค้ามคุีณภาพ 87/2562

แซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (22,500  บาท) ราคายุติธรรม 18   มนีาคม  2562

35 โครงการต่อเติมผนงักั้นหอ้งเรียน 137,000 เฉพาะเจาะจง 1 137,000 เปน็ผู้มคุีณสมบติั 164/2562

ภายในศุนย์เด็กล็ก (137,000   บาท) ครบถ้วน 20  มนีาคม  2562

36 ซ่อมรถกระเช้า 18,842.70 เฉพาะเจาะจง 1 18,842.70 เปน็ผู้มคุีณสมบติั 165/2562

(18,842.70  บาท) ครบถ้วน 21  มนีาคม  2562

37 จ้างเหมาจัดท าโล่หค์นดีศรีหาด 10,500 เฉพาะเจาะจง 1 10,500 เปน็ผู้มคุีณสมบติั 166/2562

สองแคว ครบถ้วน 26 มนีาคม  2562
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