
แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับ 138,190 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 89/2562

รถยนต์ส่วนกลาง กข 6235และ (10480  บาท) ราคายุติธรรม 1  เมษายน  2562

กง8022ประจ าเดือน เม.ย.62

2 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับรถ เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 90/2562

ไทยแลนด์ รถจักรยานยนต์ รถราง (5,290  บาท) ราคายุติธรรม 1  เมษายน  2562

รถน้ า รถตู้ ประจ าเดือน เม.ย.62

3 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับรถ เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 91/2562

ตัดหญ้า ประจ าเดือนเมษายน 62 (1,400 บาท) ราคายุติธรรม 1  เมษายน  2562

4 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงรถจักรยาน 19,910 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 692/2562

ยนต์กองคลัง ทะเบยีน1กฉ3280 (90 บาท) ราคายุติธรรม 1  เมษายน  2562

ประจ าเดือนเมษายน  2562

5 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงรถจักรยาน 29,270 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 93/2562

ยนต์กองช่าง ทะเบยีน กยว398 (105 บาท) ราคายุติธรรม 1  เมษายน  2562

ประจ าเดือนเมษายน 2562

6 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค(ส านกั 97,660 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 94/2562
ปลัด) คือ น้ าด่ืม ประจ าเดือน (900 บาท) ราคายุติธรรม 1  เมษายน  2562

เม.ย.-62

7 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับ 101,516 1,465 เฉพาะเจาะจง 1 นางอ าพร  อยู่จันทร์ 1,465 นางอ าพร  อยู่จันทร์ สินค้ามคุีณภาพ 108/2562

เคร่ืองเล่ือยยนต์แบบโซ่  รหสั (1,465 บาท) ราคายุติธรรม 1 พฤษภาคม  2562

ครุภณัฑ์  068-62-0001  

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-31  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-31  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

8 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 1,800,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มนีาค 8,000 นายร าไพ   มนีาค เปน็ผู้มคุีณสมบติั 205/2562

รถน้ าและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้รับ (8,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤษภาคม  2562

มอบหมาย ประจ าเดือน  เมษายน 

2562

9 จ้างเหมาแมบ่า้นท าความสะอาด 7,300 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหมิ 7,300 นางสุนทร    วะหมิ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 206/2562

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (7,300   บาท) ครบถ้วน 1 พฤษภาคม  2562

พื้นที่ส านกังานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  เมษายน  2562

10 จ้างเหมาแมบ่า้นท าความสะอาด 7,300 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 7,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 207/2562

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (7,300   บาท) ครบถ้วน 1 พฤษภาคม  2562

พื้นที่ส านกังานอบต.หาดสองแคว

เพิ่ม  ประจ าเดือนเมษายน 62

11 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก(ศูนย์ 418,700 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 8,000 นางสาววาสนา   เอกา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 208/2562

บงึพาด) และปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้ (8,000   บาท) ครบถ้วน 1 พฤษภาคม  2562

รับมอบหมาย   ประจ าเดือน 

เม.ย.-62

12 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 497,370 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านสูิงเนนิ 7,000 นายกฤษดา   ช านสูิงเนนิ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 209/2562

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (7,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤษภาคม  2562

(ประจ ารถบรรทกุน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน  มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-31  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

13 จ้างเหมาผช.จนท.สาธารณสุขเพื่อ 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพล  กลุวิเศษ 8,000 นายณัฐพล  กลุวิเศษ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 220/2562

รับผิดชอบด้านส่งเสริมสุขภาพ (8,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤษภาคม  2562

อนามยัของประชาชนในพื้นที่ 

ประจ าเดือน เมษายน 2562

14 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกจิ    ช้างทอง 8,000 นางศุภกจิ    ช้างทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 210/2562

ปอ้งกนัและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้รับ (8,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤษภาคม  2562

มอบหมาย ประจ าเดือน เม.ย.62

15 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 400,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  นอ้ยหนองโว้ง 9,000 น.ส.ศิริพร  นอ้ยหนองโว้ง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 211/2562

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤษภาคม  2562

(ประจ ารถบรรทกุน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน เมษายน 2562

16 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนกัพฒันาการทอ่ง 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพฒุ 9,000 นายทศพร    ตรีพฒุ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 212/2562

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

หาวิเคราะหข์้อมลูต่างๆที่เกี่ยวกบั

แหล่งทอ่งเที่ยวธุรกจิการทอ่งเที่ยว

บริการทอ่งเที่ยวที่เกดิขึ้นใหมแ่ละ

ที่มอียู่แล้ว  ประจ าเดือน เมษายน

2562

17 จ้างเหมาผู้ช่วยนกัวิชาการศึกษา 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทยักานต์   บญุสุภา 9,000 น.ส.หทยักานต์   บญุสุภา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 213/2562

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

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  เมษายน  2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-31  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พสัดุกอง 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ปณุยวีร์    โสภา 9,000 น.ส.ปณุยวีร์    โสภา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 214/2562

คลังปฏบิติัหนา้ที่พสัดุกองคลัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤษภาคม  2562

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน เม.ย.62

19 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกิ่งแกว้   ออ่นชูศรี 9,000 นางสาวกิ่งแกว้ ออ่นชูศรี เปน็ผู้มคุีณสมบติั 215/2562

สุขาภบิาล และปฏบิติัหนา้ที่อื่นที่ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤษภาคม  2562

เกี่ยวข้อง ประจ าเดือน เม.ย. 62  

20 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 9,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพทุธิภรณ์  บญุ
เกดิ 9,000 นางสาวพทุธิภรณ์  บญุเกดิ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 216/2562

กองช่างเพื่อปฏบิติัหนา้ที่ธุรการใน (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  พฤษภาคม  2562

กองช่างและปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

เม.ย.-62

21 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟา้กองช่าง 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 7,000 นายช านาญ   พะตัน เปน็ผู้มคุีณสมบติั 217/2562

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

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  เมษายน  2562

22 จัดจ้างเหมาพนกังานสูบน้ า เพื่อท า 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอไุร  กล่ินข า 6,000 นายอไุร  กล่ินข า เปน็ผู้มคุีณสมบติั 218/2562

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

หมู่ที่ 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  เมษายน  2562  



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-31  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

23 จัดจ้างเหมาพนกังานสูบน้ า เพื่อท า 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ ์ นามรัง 6,000 นายณัฐพงษ ์  นามรัง เปน็ผู้มคุีณสมบติั 219/2562

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

หมู่ที่ 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  เมษายน  2562  

24 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนกัพฒันาชุมชน 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อนิทร์หนนุ 8,000 นางสาวผุสดี  อนิทร์หนนุ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 221/2562

และปฏบิติัตามค าส่ังที่ได้รับมอบ (8,000  บาท) ครบถ้วน 1  พฤษภาคม  2562

หมาย ประจ าเดือน เม.ย. 62

25 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งยิ้ม 6,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งยิ้ม เปน็ผู้มคุีณสมบติั 222/2562

ของอบต.หาดสองแควและปฏบิติั (6,000  บาท) ครบถ้วน 1  พฤษภาคม  2562

ตามค าส่ังที่ได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน  เมษายน  2562

26 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเคร่ือง 100,000 3}850 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านเอก็ซ์เซลอเีล็คทริค   2,000 ร้านเอก็ซ์เซลอเีล็คทริค   เปน็ผู้มคุีณสมบติั 235/2562

ปรับอากาศพร้อมเปล่ียนอะไหล่ (3,850  บาท) ครบถ้วน 4  มถิุนายน  2562

เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร

ส านกังานอบต.หาดสองแคว  

27 จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาว 497,370 375 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านหลุยส์กอ๊ปปี้   375 ร้านหลุยส์กอ๊ปปี้   เปน็ผู้มคุีณสมบติั 256/2562

ด าพร้อม ของกองช่าง (375  บาท) ครบถ้วน 6  มถิุนายน  2562

28 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของ 1,960 640 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.คลังเคร่ืองเขียน 640 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 139/2562

กองคลัง คือแฟสไดล์ อภญิญา   (640  บาท) ครบถ้วน 6  มถิุนายน  2562

29 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.นพรัตนเ์ทรดด้ิง2016 959 หจก.นพรัตนเ์ทรดด้ิง2016 สินค้ามคุีณภาพ 119/2562

(959 บาท) ราคายุติธรรม 16  พฤษภาคม  2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-31  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

เฉพาะเจาะจง 1 นางพราว   แกง่อนิทร์ 300 นางพราว   แกง่อนิทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 227/2562

(300 บาท) ครบถ้วน 15  พฤษภาคม  2562

เฉพาะเจาะจง 1 หจก.นพรัตนเ์ทรดด้ิง2016 490 หจก.นพรัตนเ์ทรดด้ิง2016 สินค้ามคุีณภาพ 123/2562

(490  บาท) ราคายุติธรรม 21  พฤษภาคม  2562

เฉพาะเจาะจง 1 นายด ารง  พทุธา 1,450 นายด ารง   พทุธา เปน็ผู้มคุีณสมบติั 228/2562

(1,450  บาท) ครบถ้วน 21  พฤษภาคม  2562

เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวสุธีรา  คู่เคียงบญุ 2,570 นางสาวสุธีรา  คู่เคียงบญุ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 127/2562

(2,570  บาท) 21  พฤษภาคม  2562

เฉพาะเจาะจง 1 หจก.นพรัตนเ์ทรดด้ิง2016 800 หจก.นพรัตนเ์ทรดด้ิง2016 สินค้ามคุีณภาพ 128/2562

(800  บาท) ราคายุติธรรม 21  พฤษภาคม  2562

เฉพาะเจาะจง 1 ร้านสรรพทิยา 2558 1,852 ร้านสรรพทิยา 2558 สินค้ามคุีณภาพ 129/2562

(1,852  บาท) ราคายุติธรรม 21  พฤษภาคม  2562

เฉพาะเจาะจง 1 นางพราว   แกง่อนิทร์ 450.00 นางพราว   แกง่อนิทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 229/2562

(450  บาท) ครบถ้วน 21  พฤษภาคม  2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ื๊อหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันที ่ 1-31  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2562

เฉพาะเจาะจง 1 นางพราว   แกง่อนิทร์ 1,140.00 นางพราว   แกง่อนิทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 132/2562

(1,140 บาท) ครบถ้วน 27  พฤษภาคม  2562

เฉพาะเจาะจง 1 นางพราว   แกง่อนิทร์ 300 นางพราว   แกง่อนิทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั 232/2562

(300 บาท) ครบถ้วน 27  พฤษภาคม  2562


