
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน…มิถุนายน…2559 

หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร....... 
 

ล ำดบั
ท่ี 

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 
วงเงินงบประ
มำณ(รำคำก

ลำง) 
วธีิซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสังเ
ขป 

1 
ประชำสัมพนัธ์รณรงคก์ำรก ำจดัขยะ ขนำด 
1.20 x 2.40 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย 
 

518 บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งจำ้ง 
เลขท่ี 232/59 
ลว.22มิ.ย.59 

 

777 ศิลป์ 
รำคำท่ีเสนอ 518 บำท 

 

777 ศิลป์ 
รำคำ 518 บำท 

 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

2 
ประชำสัมพนัธ์ผลกำรท ำงำนดำ้นผูสู้งอำย ุ
ขนำด 2.40 x 3.00 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย 
 

1,296  บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งจำ้ง 
เลขท่ี 233/59 
ลว.22มิ.ย.59 

777 ศิลป์ 
รำคำท่ีเสนอ 1,296 บำท 

 

777 ศิลป์ 
รำคำ 1,296 บำท 

 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

 
3 

ประชำสัมพนัธ์รณรงคโ์ครงกำร รักน ้ำ 
รักป่ำ รักแผน่ดิน 
และกำรขบัเคล่ือนขยะขององคก์รส่วนทอ้ง
ถ่ิน ขนำด 1.20 x 2.40 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย 

 
518   บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งจำ้ง 
เลขท่ี 238/59 
ลว.22มิ.ย.59 

777 ศิลป์ 
รำคำท่ีเสนอ 518 บำท 

 

777 ศิลป์ 
รำคำ 518  บำท 

 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

4 
ซ่อมเปล่ียนซีนกนัผงหมึก เคียวเซร่ำ TAS 
4500 i จ ำนวน 1 ชุด 
 

1,850  บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งจำ้ง 
เลขท่ี 235/59 
ลว.22มิ.ย.59 

หจก.ไฮเทคออโตเมชัน่แอน
ดเ์ซอร์วสิ2005 
รำคำท่ีเสนอ 1,850 บำท 
 
 

หจก.ไฮเทคออโตเมชัน่แอนด์
เซอร์วสิ2005 
รำคำ   1,850 บำท 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 



 

ล ำดบั
ท่ี 

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 
วงเงินงบประ
มำณ(รำคำก

ลำง) 
วธีิซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสังเ
ขป 

5 
ผงหมึกถ่ำยเอกสำร เคียวเซร่ำ kyocera – 
4500i tk – 6309 

4,900 บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งซ้ือ 
เลขท่ี 236/59 
ลว.24มิ.ย.59 

หจก.ไฮเทคออโตเมชัน่แอน
ดเ์ซอร์วสิ2005 
รำคำท่ีเสนอ 4,900 บำท 
 

หจก.ไฮเทคออโตเมชัน่แอนด์
เซอร์วสิ2005 
รำคำ 4,900 บำท 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

6 
น ้ำมนัเบนซิน แก๊สโซฮอล ์95 จ ำนวน 15 
ลิตร 

383  บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งซ้ือ 
เลขท่ี 226/59 
ลว.2 มิ.ย.59 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหน
องบวั จ ำกดั 

รำคำท่ีเสนอ 383 บำท 
 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหนอ
งบวั จ ำกดั 

รำคำ 383 บำท 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

 
7 

น ้ำมนัดีเซลหมุนเร็ว จ ำนวน 120. ลิตร 

 
3,066 บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งซ้ือ 
เลขท่ี 228/59 
ลว.2มิ.ย.59 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหน
องบวั จ ำกดั 
รำคำท่ีเสนอ 3,066 บำท 

 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหนอ
งบวั จ ำกดั 

รำคำ 3,066 บำท 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

8 

จำ้งเหมำเก็บค่ำน ้ำในเขตพื้นท่ีต ำบลเขำไพร 
ประปำประจ ำเดือน พฤษภำคม 59 จ ำนวน 
571 ครัวเรือน 
 

5,710  บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมบนัทึกตก
ลงจำ้ง เลขท่ี 
221/59 

ลว.22มิ.ย.59 

 
นำงขนิษฐำ ด ำหนูทอง 
รำคำท่ีเสนอ 5,710 บำท 
 
 

นำงขนิษฐำ ด ำหนูทอง 
รำคำ 5,710 บำท 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

 
 
 
 



ล ำดบั
ท่ี 

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 
วงเงินงบประ
มำณ(รำคำก

ลำง) 
วธีิซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสังเ
ขป 

9 
ผงหมึกเคร่ืองแฟกซ์ Panasonic จ ำนวน 1 
หลอด 
 

1,500 บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งซ้ือ 
เลขท่ี 237/59 
ลว.24มิ.ย.59 

หจก.ไฮเทคออโตเมชัน่แอน
ดเ์ซอร์วสิ2005 
รำคำท่ีเสนอ 1,500 บำท 
 

หจก.ไฮเทคออโตเมชัน่แอนด์
เซอร์วสิ2005 
รำคำ 1,500 บำท 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

10 

ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 2 
รำยกำร 
- น ้ำมนัเบนซิน แก๊สโซฮอล ์จ ำนวน 8 ลิตร 
- น ้ำมนัเคร่ืองบำงจำก 4 T พลสัเกียร์ 0.8 
ลิตร จ ำนวน 1 กระป๋อง 

292  บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งซ้ือ 
เลขท่ี 225/59 
ลว.2 มิ.ย.59 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหน
องบวั จ ำกดั 

รำคำท่ีเสนอ 292 บำท 
 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหนอ
งบวั จ ำกดั 

รำคำ 292 บำท 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

 
11 

- โตะ๊ท ำงำนเหล็ก ขนำด 3.5 ฟุต 
พร้อมกระจก จ ำนวน 1 ตวั 
- เกำ้อ้ีส ำนกังำน จ ำนวน 1 ตวั 
- ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 2 ตวั 

15,400 บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งซ้ือ 
เลขท่ี 234/59 
ลว.27มิ.ย.59 

สิริทรัพยเ์ฟอร์นิช่ิง 
รำคำท่ีเสนอ 15,400 บำท 

 

สิริทรัพยเ์ฟอร์นิช่ิง 
รำคำ 15,400 บำท 

 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

12 
น ้ำมนัเบนซิน แก๊สโซฮอล ์จ ำนวน 16 ลิตร 
 

406  บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งซ้ือ 
เลขท่ี 227/59 
ลว.2 มิ.ย.59 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหน
องบวั จ ำกดั 
รำคำท่ีเสนอ 406 บำท 
 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหนอ
งบวั จ ำกดั 
รำคำ  406  บำท 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

 
 
 
 
 



 

ล ำดบั
ท่ี 

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 
วงเงินงบประ
มำณ(รำคำก

ลำง) 
วธีิซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสังเ
ขป 

13 
น ้ำมนัเบนซิน แก๊สโซฮอล ์จ ำนวน 4 ลิตร 
 

102 บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งซ้ือ 
เลขท่ี 229/59 
ลว.2 มิ.ย.59 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหน
องบวั จ ำกดั 
รำคำท่ีเสนอ 102 บำท 
 

สหกรณ์กองทุนสวนยำงหนอ
งบวั จ ำกดั 
รำคำ 102 บำท 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

14 

1. กรวดกรอง ขนำด 25 มม. จ ำนวน 10 ถุง 
2. กรวดกรอง ขนำด 12 มม. จ ำนวน 10 ถุง 
3. กรวดกรอง ขนำด 9 มม. จ  ำนวน 10 ถุง 4. 
กรวดกรอง ขนำด 6 มม. จ  ำนวน 10 ถุง 5. 
กรวดกรอง ขนำด 3 มม. จ ำนวน 10 ถุง 6. 
กรวดกรอง ขนำด 0.45 มม.จ ำนวน 35ถุง 

17,000 บำท 

ตกลงรำคำ 
ตำมใบสั่งซ้ือ 
เลขท่ี 222/59 
ลว.29 มิ.ย.59 

ตรัง อินเตอร์ ซพัพลำย 
รำคำท่ีเสนอ 292 บำท 

 

ตรัง อินเตอร์ ซพัพลำย 
รำคำท่ีเสนอ 292 บำท 

 

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้ง
ตำมเง่ือนไขตกลงรำคำ 

 


