
แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับ 222,830 9,180 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 9,180 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 10/2562

รถยนต์ส่วนกลาง กข 6235และ (9,180  บาท) ราคายุติธรรม 1 พฤศจิกายน  2561

กง8022ประจ าเดือน พ.ย 61

2 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับรถ 7,580 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 7,580 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 11/2562

ไทยแลนด์ รถจักรยานยนต์ รถราง (7,580  บาท) ราคายุติธรรม 1  พฤศจิกายน  2561

รถน้ า รถตู้ ประจ าเดือนพ.ย.61

3 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับรถ 2,770 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 2,770 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 12/2562

ตัดหญ้า ประจ าเดือนพ.ย. 61 (2,770 บาท) ราคายุติธรรม 1  พฤศจิกายน  2561

4 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงรถจักรยาน 19,910 - เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ - นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 15/2562

ยนต์กองคลัง ทะเบยีน1กฉ3280 (- บาท) ราคายุติธรรม 1  พฤศจิกายน  2561

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2561

5 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงรถจักรยาน 29,895 385 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 385 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 13/2562

ยนต์กองช่าง ทะเบยีน กยว398 (385 บาท) ราคายุติธรรม 1  พฤศจิกายน 2561

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561

6 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค(ส านกั 99,100 795 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 795 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 16/2562
ปลัด) คือ น้ าด่ืม ประจ าเดือน (795 บาท) ราคายุติธรรม 1  พฤศจิกายน 2561

พฤศจิกายน  2561

7 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 1,800,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มนีาค 7,000 นายร าไพ   มนีาค เปน็ผู้มคุีณสมบติั 27/2562

ของอบต.หาดสองแควและปฏบิติั (7,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

ตามค าส่ังที่ได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  ณ  วันที ่ 1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  ณ  วันที ่ 1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

8 จ้างเหมาแมบ่า้นท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหมิ 7,000 นางสุนทร    วะหมิ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 28/2562

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (7,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤศจิกายน  2561

พื้นที่ส านกังานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

9 จ้างเหมาแมบ่า้นท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 7,000 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 29/2562

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (7,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

พื้นที่ส านกังานอบต.หาดสองแคว

เพิ่ม  ประจ าเดือนพ.ย. 61

10 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 418,700 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 7,000 นางสาววาสนา   เอกา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 30/2562

หาดสองแคว และปฏบิติัตามค าส่ัง (7,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

ที่ได้รับมอบหมาย   ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2561

11 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างส ารวจ 497,370 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านสูิงเนนิ 7,000 นายกฤษดา   ช านสูิงเนนิ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 31/2562

กองช่างเพื่อท าหนา้ที่ในการดูแล (7,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

ส ารวจถนนสาธารณในเขตพื้นที่

ต าบล ไฟฟา้สาธารณในหมบูา้น  

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

12 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายวิทลู  ทองปา่คาย 7,000 นายวิทลู  ทองปา่คาย เปน็ผู้มคุีณสมบติั 32/2562

รถน้ าและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้รับ (7,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

มอบหมาย ประจ าเดือน พ.ย.61



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  ณ  วันที ่ 1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

13 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกจิ    ช้างทอง 8,000 นางศุภกจิ    ช้างทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 33/2562

ปอ้งกนัและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้รับ (8,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

มอบหมาย ประจ าเดือน พ.ย.61

14 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 400,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  นอ้ยหนองโว้ง 9,000 น.ส.ศิริพร  นอ้ยหนองโว้ง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 34/2562

และบญัชีและปฏบิติัหนา้ที่อื่นที่ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

เกี่ยวข้อง ประจ าเดือนพ.ย. 61

15 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.นกั 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ทพิย์วัลย์  พุ่มมี 9,000 น.ส.ทพิย์วัลย์  พุ่มมี เปน็ผู้มคุีณสมบติั 35/2562

พฒันาชุมชนและปฏบิติัหนา้ที่อื่นที่ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

เกี่ยวข้อง ประจ าเดือน พ.ย.61

16 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนกัพฒันาการทอ่ง 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพฒุ 9,000 นายทศพร    ตรีพฒุ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 36/2562

เที่ยวท าหนา้ที่ส ารวจรวบรวมปญั (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤศจิกายน 2561

หาวิเคราะหข์้อมลูต่างๆที่เกี่ยวกบั

แหล่งทอ่งเที่ยวธุรกจิการทอ่งเที่ยว

บริการทอ่งเที่ยวที่เกดิขึ้นใหมแ่ละ

ที่มอียู่แล้ว  ประจ าเดือน พ.ย.

2561

17 จ้างเหมาผู้ช่วยนกัวิชาการศึกษา 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทยักานต์   บญุสุภา 9,000 น.ส.หทยักานต์   บญุสุภา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 37/2562

เพื่อท าหนา้ที่วิเคราะหเ์กี่ยวกบั (9,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

แนะแนวทางการศึกษา ประจ าชช

เดือน พฤศจิกายน  2561



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
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รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พสัดุกอง 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ปณุยวีร์    โสภา 9,000 น.ส.ปณุยวีร์    โสภา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 38/2562

คลังปฏบิติัหนา้ที่พสัดุกองคลัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤศจิกายน 2561

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน พ.ย.61

19 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกิ่งแกว้   ออ่นชูศรี 9,000 นางสาวกิ่งแกว้ ออ่นชูศรี เปน็ผู้มคุีณสมบติั 39/2562

สุขาภบิาล และปฏบิติัหนา้ที่อื่นที่ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

เกี่ยวข้อง ประจ าเดือน พ.ย. 61

20 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 9,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพทุธิภรณ์  บญุ

เกดิ 9,000 นางสาวพทุธิภรณ์  บญุเกดิ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 40/2562

กองช่างเพื่อปฏบิติัหนา้ที่ธุรการใน (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤศจิกายน 2561

กองช่างและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

พฤศจิกายน 2561

21 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟา้กองช่าง 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 7,000 นายช านาญ   พะตัน เปน็ผู้มคุีณสมบติั 41/2562

เพื่อท าหนา้ที่ดูแลระบบไฟฟา้ภาย (7,000  บาท) ครบถ้วน 1  พฤศจิกายน  2561

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

22 จัดจ้างเหมาพนกังานสูบน้ า เพื่อท า 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอไุร  กล่ินข า 6,000 นายอไุร  กล่ินข า เปน็ผู้มคุีณสมบติั 42/2562

หนา้ที่ในการดูแลการสูบน้ าประจ า (6,000  บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2561

หมู่ที่ 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  ณ  วันที ่ 1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

23 จัดจ้างเหมาพนกังานสูบน้ า เพื่อท า 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายมทีรัพย์  อยู่สุข 6,000 นายมทีรัพย์  อยู่สุข เปน็ผู้มคุีณสมบติั 43/2562

หนา้ที่ในการดูแลการสูบน้ าประจ า (6,000  บาท) ครบถ้วน 1  พฤศจิกายน  2561

หมู่ที่ 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  61  

24 ค่าเคร่ืองเสียง ระบบไฟ แสง สี 138,000 8,500 เฉพาะเจาะจง 1 นายศุภกร   ทองแดง 8,500 นายศุภกร   ทองแดง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 44/2562

โครงการสนบัสนนุวิถีชุมชนต าบล (8,500  บาท) ครบถ้วน 1  พฤศจิกายน  2561

หาดสองแคว(ถนนคนเดิน)

25 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง 100,000 2,015.88 เฉพาะเจาะจง 1 บริษทั สยามนสิสันอตุรดิตถ์ 2,015.88 บ. สยามนสิสันอตุรดิตถ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 45/2562

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จ ากดั (2,015.88  บาท) ครบถ้วน 12 พฤศจิกายน 2561

ทะเบยีนรถ  นข 2612  

26 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะรถโดยสาร 100,000 14,124 เฉพาะเจาะจง 1 บริษทั สยามนสิสันอตุรดิตถ์ 14,124 บ. สยามนสิสันอตุรดิตถ์ สินค้ามคุีณภาพ 18/2562

ขนาด 12 ที่นั่ง(รถตู้) ทะเบยีนรถ จ ากดั (14,124 บาท) ราคายุติธรรม 12 พฤศจิกายน 2561

นข 2612 คือ ยางรถ

27 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อม 100,000 4,800 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส 4,800 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั 46/2562

เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ หมายเลข (4,800  บาท) ครบถ้วน 12 พฤศจิกายน  2561

ครุภณัฑ์ 416-59-0004  คือ

เปล่ียนชุดท าความร้อน  จ านวน 

 1  ชุด 

28 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 469,370 312 เฉพาะเจาะจง 1 นางพราว  แกง่อนิทร์ 2,250 นางพราว  แกง่อนิทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 47/2562

 คือ ปา้ยแจ้งเตือนทางช ารุด (312  บาท) ครบถ้วน 12 พฤศจิกายน  2561

ขนาด 1.30x0.80 เมตร 2 ปา้ย



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  ณ  วันที ่ 1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

29 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า 100,000 1,605 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.นพรัตน ์เทรดด้ิง 1,605 หจก.นพรัตนเ์ทรดด้ิง สินค้ามคุีณภาพ 19/2562

คือใบมดี,ลวดเชื่อม,ใบเจีย (2016) (1,605  บาท) ราคายุติธรรม 12 พฤศจิกายน  2561

30 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 222,830 3,200 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.นพรัตน ์เทรดด้ิง 3,200 หจก.นพรัตนเ์ทรดด้ิง สินค้ามคุีณภาพ 20/2562

ส าหรับเคร่ืองตัดวัชพชื  หมายเลข (2016) (2,390  บาท) ราคายุติธรรม 12 พฤศจิกายน  2561

ครุภณัฑ์  442-50-0001   

31 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในการ 30,000 1,517 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.คลังเคร่ืองเขียน 1,517 หจก.คลังเคร่ืองเขียน สินค้ามคุีณภาพ 21/2562

จัดเวทปีระชาคมตามโครงการส่ง อภญิญา  อภญิญา  (1,517  บาท) ราคายุติธรรม 13 พฤศจิกายน  2561

เสริมสนบัสนนุการจัดเวทปีระชาคม

32 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิเพื่อประชา 30,000 1,485 เฉพาะเจาะจง นางพราว  แกง่อนิทร์ 1,485 นางพราว  แกง่อนิทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 48/2562

สัมพนัธุต์ามโครงการส่งเสริมสนบั (1,485  บาท) ครบถ้วน 13  พฤศจิกายน  2561

สนนุการจัดเวทปีระชาคมเพื่อขับ 

เคล่ือนการจัดท าแผนแบบบรูณาการ

ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย. 61

ณ หมู่ที่ 1-7 ต.หาดสองแคว   

33 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อม 100,000 1,500 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส 1,500 หจก.ยูคอมกอ๊ปปี้เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั 50/2562

เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ หมายเลข (1,500  บาท) ครบถ้วน 21 พฤศจิกายน  2561

ครุภณัฑ์ 416-59-0002  คือ

เปล่ียน Power Supply  

34 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อม 100,000 11,021 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านใหญ่แอร์ 11,021 ร้านใหญ่แอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 52/2562

บ ารุงรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (11,021  บาท) ครบถ้วน 22 พฤศจิกายน  2561

(รถตู้) ทะเบยีนรถ  นข 2612  

คือ ซ่อมแอร์



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  ณ  วันที ่ 1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

35 จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ตามโครงการ 30,000 11,950 เฉพาะเจาะจง 1 นางจีรนนัต์  มลูน้ าอา่ง 11,950 นางจีรนนัต์  มลูน้ าอา่ง สินค้ามคุีณภาพ 23/2562

ทอผ้าลาวเวียง ต้ังแต่วันที่ 26-30 (11,950  บาท) ราคายุติธรรม 22 พฤศจิกายน  2561

พฤศจิกายน  2561

36 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิตามโครง 300,000 450 เฉพาะเจาะจง 1 นางพราว  แกง่อนิทร์ 450 นางพราว  แกง่อนิทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 53/2562

การส่งเสริมอาชีพการทอผ้าของ (450 บาท) ครบถ้วน 22 พฤศจิกายน  2561

ลาวเวียงหาดสองแคว ระหว่างวันที่

26-30 พฤศจิกายน  2561   

37 จัดซ้ือกระทงสายเพื่อใช้ในโครงการ 476,350 20,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายไพบลูย์    เจริญศิลป์ 20,000 นายไพบรูณ์   เจริญศิลป์ สินค้ามคุีณภาพ 24/2562

ประเพณีไหลแพไฟและพธิีขอบคุณ (20,000   บาท) ราคายุติธรรม 27 พฤศจิกายน  2561

พชืพนัธ์ธัญหารและสายน้ านา่น

38 จ้างประดับตกแต่งแพไฟเพื่อความ 177,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสมยศ  เทยีมรอด 177,000 นายสมยศ  เทยีมยอด เปน็ผู้มคุีณสมบติั 55/2562

สวยงามตามโครงการประเพณีไหล (177,000  บาท) ครบถ้วน 27 พฤศจิกายน  2561

แพไฟและพธิีขอบคุณพชืพนัธ์ธัญ

หารและสายน้ านา่น ป ี2562

39 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ กยว 100,000 600 เฉพาะเจาะจง 1 นายกติติ  หอยศรีจันทร์ 600 นายกติติ  หอยศรีจันทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 56/2562

398 คือ เปล่ียนกญุแจรถจักรยาน (600    บาท) ครบถ้วน 28 พฤศจิกายน  2561

ยนต์   จ านวน  1  ตัว  

40 ค่าเช่าเคร่ืองไฟขยายเสียงจุดประชา 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายนฐัพงศ์   อ านา 10,000 นายนฐัพงศ์   อ านา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 57/2562

สัมพนัธ์และในพธิีขอบคุณตาม (10,000 บาท) ครบถ้วน 28 พฤศจิกายน  2561

โครงการประเพณีไหลแพไฟและ

พธิีขอบคุณพชืพนัธ์ธัญหารและ

สายน้ านา่น ป ี2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  ณ  วันที ่ 1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

41 ค่าใช้จ่ายในพธิีขอบคุณพชืพนัธ์ 15,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธีรพงษ ์   วงศ์แสน 15,000 นายธีรพงษ ์  วงศ์แสน เปน็ผู้มคุีณสมบติั 58/2562

ธัญญาหารและสายน้ าตามโครงการ (15,000   บาท) ครบถ้วน 28 พฤศจิกายน  2561

ไหลแพไฟ

42 จัดท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์งาน 11,950 เฉพาะเจาะจง 1 นางพราว  แกง่อนิทร์ 11,950 นางพราว  แกง่อนิทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 59/2562

โครงการประเพณีไหลแพไฟและ (11,950 บาท) ครบถ้วน 28 พฤศจิกายน  2561

พธิีขอบคุณพชืพนัธ์ธัญหารและ

สายน้ านา่น ป ี2562

43 จัดซ้ือพลุสี ดอกไมไ้ฟ ส าหรับบน 50,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.พรจิรา  แสงสวาสด์ิ 50,000 น.ส.พรจิรา  แสงสวาสด์ิ สินค้ามคุีณภาพ 25/2562

แพและรับขบวนแพไฟตามโครงการ (50,000   บาท) ราคายุติธรรม 28 พฤศจิกายน  2561

ประเพณีไหลแพไฟและพธิีขอบคุณ

44 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงเพื่อปรับปรุง 21,450 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร    อยู่จันทร์ 21,450 นางอ าพร    อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 26/2562

และตกแต่งภมูทิศันส าหรับจอด (21,450  บาท) ราคายุติธรรม 29 พฤศจิกายน  2561

แพไฟ

45 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงเพื่อลากจูง 5,422 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร    อยู่จันทร์ 5,422 นางอ าพร    อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 27/2562

แพไฟเฉลิมพระเกยีรติตามโครง (5,422  บาท) ราคายุติธรรม 29 พฤศจิกายน  2561

การประเพณีไหลแพไฟและพธิี

ขอบคุณ

46 ค่าเช่าเคร่ืองไฟขยายเสียงบนเวที 15,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายวีรศักด์ิ    แมน่รัตน์ 15,000 นายวีรศักด์ิ   แมน่รัตน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 60/2562

ในการจัดงานประเพณีไหลแพไฟ (15,000   บาท) ครบถ้วน 29 พฤศจิกายน  2561

ประจ าป ี 2562

47 ค่าเช่าเคร่ืองปั่นกระแสไฟฟา้ 32,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายบญุม ี  แตงคง 32,000 นายบญุม ี  แตงคง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 61/2562

ส าหรับแพไฟ (32,000   บาท) ครบถ้วน 29 พฤศจิกายน  2561



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  ณ  วันที ่ 1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

48 ค่าเช่าเคร่ืองปั่นกระแสไฟฟา้พร้อม 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สประทมุ  พรมเนตร 30,000 น.ส. ประทมุ  พรมเนตร เปน็ผู้มคุีณสมบติั 62/2562

ไฟประดับตกแต่งและส่องสว่าง (30,000  บาท) ครบถ้วน 29 พฤศจิกายน  2561

บริเวณทางเข้าวัดคลึงคราช-วัดหาด

สองแควและที่จอดรถสนามอบต.

49 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ 100,000 3,377.72 เฉพาะเจาะจง 1 บ.อซูีซุอตุรดิตถ์ฮกอนัต้ึง 3,377.72 นางทศันยี์   ติยะพฒันกลุ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 63/2562

และซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์ต่างๆ (3377.72  บาท) ครบถ้วน 29 พฤศจิกายน  2561

ของรถยนต์ทะเบยีนรถ กง8022


