
แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ประเมินความพอใจ 10,000 10,000 ตกลงราคา ซีเจ เวิลด ซีเจ เวิลด ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320100-00001

2 หนังสือพิมพ 25,410 25,410 ตกลงราคา เจริญสุขโอสถ เจริญสุขโอสถ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320100-00003

๓ ไวนิลพระบรมฉายาลักษ 6,009 6,009 ตกลงราคา เสริมศักดิ์ จันทระ เสริมศักดิ์ จันทระ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320100-00005

4 เจาหนาประจําศูนยขาวสาร         9,000 9,000 ตกลงราคา วรลักษณ ศรีคง วรลักษณ ศรีคง ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00002

5 น้ําดื่ม 8,664 8,664 ตกลงราคา ประยงค ประยงค ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330100-00001

7 อุปกรณ 26,081 26,081 ตกลงราคา แมว&อน แมว&อน ราคาต่ําสุด CNTR-0003/60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  ตุลาคม      พ.ศ. 2559

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ........................................... ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง.................................................

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ไวนิล 4,500 4,500 ตกลงราคา รานพสิษฐ รานพสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320100-00006

๒ สารเคมีดับเพลิง 1,400 1,400 ตกลงราคา นายจิรพนธ แซโงว นายจิรพนธ แซโงว ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320100-00007

3 ผาขาวผาดํา 2,800 2,800 ตกลงราคา รานพสิษฐ รานพสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320200-00002

4 เหมารถ 3,900 3,900 ตกลงราคา นายพงษนาท พลนุย นายพงษนาท พลนุย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00004

5 ไวนิล 1,540 1,540 ตกลงราคา รานพสิษฐ รานพสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00005

6 เจาหนาที่ประจําศูนย 9,000 9,000 ตกลงราคา นางสาวจริยา ปงตา นางสาวจริยา ปงตา ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00006

7 ซอมรถ 480.00 480.00 ตกลงราคา นางสาววิยะดา สุเหร็น นางสาววิยะดา สุเหร็น ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00002

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

        วันที่  30    เดือน พฤศจิกายน     พ.ศ. 2559

ลําดับที่ เหตุผลที่คัดเลือกงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง

7 ซอมรถ 480.00 480.00 ตกลงราคา นางสาววิยะดา สุเหร็น นางสาววิยะดา สุเหร็น ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00002

8 ซอมรถ 500 500 ตกลงราคา นายนริศ เพชรเล็ก นายนริศ เพชรเล็ก ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00003

9 ซอมเครื่องตัดหญา 1,210 1,210 ตกลงราคา นายนริศ เพชรเล็ก นายนริศ เพชรเล็ก ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00005

10 ปากกาสมุดลงนาม 5,240 5,240 ตกลงราคา รานพสิษฐ รานพสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330100-00002

11 น้ํามัน 14,119.62 14,119.62 ตกลงราคา บริษัทตรังจังหวัดพาณิชย จํากัดบริษัทตรังจังหวัดพาณิชย จํากัดราคาต่ําสุด 60-11-00111-330800-00002

12 โตะหมูบูชา 18,500 18,500 ตกลงราคา รานพสิษฐ รานพสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-410100-00001

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ................................. ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง....................................................



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 น้ํามันเบนซิล 4,251.40 4,251.40 ตกลงราคา ตรังจังหวัดพาณิชย ตรังจังหวัดพาณิชย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00007

๒ ซื้อนมและไขไก 1,680 1,680 ตกลงราคา พสิษฐ พสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00008

3 ตูเอกสาร 15,600 15,600 ตกลงราคา จันทรแปลง จันทรแปลง ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00009

4 ตรวจเช็ครถ 2,520.92 2,520.92 ตกลงราคา โตโยตาเมืองตรัง โตโยตาเมืองตรัง ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00006

5 เปลี่ยนแบตเตอรรี่ 4,263.95 4,263.95 ตกลงราคา โตโยตาเมืองตรัง โตโยตาเมืองตรัง ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00007

6 ซอมคอมพิวเตอร 1,200 1,200 ตกลงราคา เขื่อนเพชร เขื่อนเพชร ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00008

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

        วันที่  31    เดือน ธันวาคม     พ.ศ. 2559

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

6 ซอมคอมพิวเตอร 1,200 1,200 ตกลงราคา เขื่อนเพชร เขื่อนเพชร ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00008

7 ถายน้ํามันเครื่อง 5,421.48 5,421.48 ตกลงราคา อีซูซูอันดามันเซลส อีซูซูอันดามันเซลส ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00009

8 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 900 900 ตกลงราคา เขื่อนเพชร เขื่อนเพชร ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00013

9 วัสดุสํานักงาน 6,750 6,750 ตกลงราคา รานพสิษฐ รานพสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330100-00003

10 น้ํามันเบนซิล 12,650.88 12,650.88 ตกลงราคา ตรังจังหวัดพาณิชย ตรังจังหวัดพาณิชย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330800-00003

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ.................................. ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง................................................



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ไวนิล 1,296 1,296 ตกลงราคา รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320100-00008

๒ เจาหนาที่ประจําศูนย 9,000 9,000 ตกลงราคา นางสาวหัสยา ไกรเทพ นางสาวหัสยา ไกรเทพ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00010

3 ผงหมึก 5,029 5,029 ตกลงราคา แมว& อน แมว& อน ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330100-00004

4 วัสดุกอสราง 6,180 6,180 ตกลงราคา แมว& อน แมว& อน ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330600-00002

5 วัสดุกอสราง 3,312 3,312 ตกลงราคา แมว& อน แมว& อน ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330600-00003

6 น้ํามัน 16,926.14 16,926.14 ตกลงราคา ตรังจังหวัดพาณิชย ตรังจังหวัดพาณิชย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330800-00004

7 คีรบอรด 350 350 ตกลงราคา รานพสิษฐ รานพสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-331400-00001

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  มกราคม      พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

7 คีรบอรด 350 350 ตกลงราคา รานพสิษฐ รานพสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-331400-00001

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ.................................... ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง..............................................

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ไวนิล 1,314 1,314 ตกลงราคา รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320100-00009

๒ ไวนิล 1,296 1,296 ตกลงราคา รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320100-00010

3 เจาหนาทีประจําศูนย 9,000 9,000 ตกลงราคา นางสาวหสัยา ไกรเทพ นางสาวหสัยา ไกรเทพ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00012

4 ซอมสีรถ 9,500 9,500 ตกลงราคา นายนรนิทร์ จนัดี นายนรนิทร์ จนัดี ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00014

5 ซอมเครื่องพนยา 650 650 ตกลงราคา นายนรศิ เพชรเล็ก นายนรศิ เพชรเล็ก ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00015

6 พระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที� 1,900 1,900 ตกลงราคา รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330100-00005

7 วัสดุกอสราง 4,998 4,998 ตกลงราคา รา้นแมว+ อน้ รา้นแมว+ อน้ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330600-00004

8 น้ํามัน 12,853.64 12,853.64 ตกลงราคา ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330800-00005

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

        วันที่ 28    เดือน กุมภาพันธ      พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

8 น้ํามัน 12,853.64 12,853.64 ตกลงราคา ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330800-00005

9 วัสดุคอมพิวเตอร 7,000 7,000 ตกลงราคา รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-331400-00002

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ........................................... ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง...........................................



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 เจาหนาที่ประศุนย 9000 9000 ตกลงราคา นางสาวหสัยา ไกรเทพ นางสาวหสัยา ไกรเทพ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00013

2 ติดตั้งอินเตอรเน็ทใยแกว 16,371 16,371 ตกลงราคา ทีโอที จาํกดั ทีโอที จาํกดั ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00014

๓ ซอมเครืองตัดหญา ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา นายนรศิ เพชรเล็ก นายนรศิ เพชรเล็ก ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00016

4 ยายเครื่องปรับอากาศ 12,230 12,230 ตกลงราคา อภเิชษฐ์ จนัทร์หนะ อภเิชษฐ์ จนัทร์หนะ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00019

๕ ซอมเครื่อปรับอากาศ 12,930 12,930 ตกลงราคา อภเิชษฐ์ จนัทร์หนะ อภเิชษฐ์ จนัทร์หนะ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00020

6 ซอมโนคบุค 400 400 ตกลงราคา เขื�อนเพชร เขื�อนเพชร ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320400-00021

๗ วัสดุสํานักงาน 12,436 12,436 ตกลงราคา พสิษฐ พสิษฐ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330100-00006

8 น้ํามัน 12,694.22 12,694.22 ตกลงราคา ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330800-00006

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

วันที่  31    เดือน  มีนาคม      พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

8 น้ํามัน 12,694.22 12,694.22 ตกลงราคา ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-330800-00006

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ.................................. ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง..............................................

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 พานดอกไม ้ 700 700 ตกลงราคา รา้นดอกไมส้จุติรา รา้นดอกไมส้จุติรา ราคาต่ําสุด 60-11-00111-320300-00016

2 ซอมลําโพง 3,610 3,610 ตกลงราคา วี อาร์ อเิล็กทรอนิกส์ วี อาร์ อเิล็กทรอนิกส์ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320400-00022

3 งานบานงานครัว 5,320 5,320 ตกลงราคา รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5330300-00001

4 งานบานงานครัว 3750 3750 ตกลงราคา รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5330300-00002

5 น้ํามัน 10,715.74 10,715.74 ตกลงราคา จงัหวดัพาณิชย์ จงัหวดัพาณิชย์ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5330800-00007

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

                                                                                วันที่  30    เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ..................................... ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง...............................................



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 เจาหนาทีประจําศูนย 9,000 9,000 ตกลงราคา นางสาวหสัยา ไกรเทพ นางสาวหสัยา ไกรเทพ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00017

2 ตัดหญาสองขางทาง 24,462 24,462 ตกลงราคา นายสงัเวียน เขาแกว้ นายสงัเวียน เขาแกว้ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00018

3 วัสดุคอมพิวเตอร 17,045 17,045 ตกลงราคา เขื�อนเพชร เขื�อนเพชร ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00019

4 ถายน้ํามันเครื่อง 3,020.61 3,020.61 ตกลงราคา โตโยตา้เมอืงตรงั โตโยตา้เมอืงตรงั ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320400-00023

5 ถา่ยมนัเครื�องกท-1182 ตรัง 4,517.54 4,517.54 ตกลงราคา โตโยตา้เมอืงตรงั โตโยตา้เมอืงตรงั ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320400-00024

6 ซอมโนคบุค 400 400 ตกลงราคา เขื่อนเพชร เขื่อนเพชร ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320400-00025

7 นํามัน 11,782.08 11,782.08 ตกลงราคา บรษิทัตรงัจงัหวดัพาณิชย์ บรษิทัตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5330800-00008

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

          วันที่  31    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ........................................ ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง...............................................

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ไถดิน 2,800 2,800 ตกลงราคา นางนฤมล จนัทรกัษ์ นางนฤมล จนัทรกัษ์ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00020

2 เจาหนาที่ประจําศูนย 9,000 9,000 ตกลงราคา หสัยา ไกรเทพ หสัยา ไกรเทพ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00021

3 ซอมเครื่องตัดหญา 570 570 ตกลงราคา นรศิ เพชรเล็ก นรศิ เพชรเล็ก ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320400-00026

4 ซอมรถยนต 1,280 1,280 ตกลงราคา คมสนั บนิหมดู คมสนั บนิหมดู ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320400-00027

5 น้ํามัน 13,690.54 13,690.54 ตกลงราคา ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ตรงัจงัหวดัพาณิชย์ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5330800-00009

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

    วันที่  30    เดือน มิถุนายน      พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ...................................... ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง...........................................



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 อุปกรณ 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320200-00004

๒ ผาคลุมเกาอ้ี 900 900 เฉพาะเจาะจง รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320200-00005

3 พานดอกไม 750 750 เฉพาะเจาะจง รา้นดอกไมส้จุติรา รา้นดอกไมส้จุติรา ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320200-00006

4 น้ําดื่ม 552 552 เฉพาะเจาะจง ประยงค ประยงค ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320200-00008

5 เจาหนาที่ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หัสยา ไกรเทพ หัสยา ไกรเทพ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00022

7 ไวนิล 750 750 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00024

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  กรกฏาคม      พ.ศ. 2560

7 ไวนิล 750 750 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00024

8 น้ําดื่ม 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ประยงค ประยงค ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00025

9 วัสดุคอมพิวเตอร 42,200 42,200 เฉพาะเจาะจง เขื่อนเพชร เขื่อนเพชร ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00027

10 ไวนิล 750 750 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00028

11 น้ําแข็ง,ถุงดํา 1,230 1,230 เฉพาะเจาะจง ประยงค ประยงค ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00029

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ........................................ ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง.........................................

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ถายขอบัญญัติ 680 680 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320100-00011

๒ ไวนิล 648 648 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320100-00012

3 ผา 8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320200-00010

๔ เจาหนาที่ประจําศุนย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หัสยา ไกรเทพ หัสยา ไกรเทพ ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00032

5 เหล็ก 3 หุน้ 605 605 เฉพาะเจาะจง แมว&อน แมว&อน ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00033

6 น้ํามัน 1,156.80 1,157 เฉพาะเจาะจง ตรังพาณิชย ตรังพาณิชย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00034

๗ ผาประดับเวที 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00035

8 ไวนิล 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00036

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  สิงหาคม     พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

8 ไวนิล 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00036

๙ เตรียมพื้นที่ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง โช สุวรรณรัตน โช สุวรรณรัตน ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00037

10 ถงุมอืยาง 1,375 1,375.00 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00038

11 เชาเวที 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง อภิศักดิ์ สองเมือง อภิศักดิ์ สองเมือง ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00039

๑๒ ดอกไม 2000 2000 เฉพาะเจาะจง สุจิตรา สุจิตรา ราคาต่ําสุด 60-11-00111-5320300-00040

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ......................................... ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง.............................................



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ไวนิล 432 432 เฉพาะเจาะจง รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320100-00001

๒ ถายแผนพัฒนาทองถิ่น              1,596 1,596 เฉพาะเจาะจง รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320100-00002

3 เชารถตู 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ ต ั�งปอง นางเตือนใจ ต ั�งปอง ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320300-00001

4 ไวนิล 540 540 เฉพาะเจาะจง รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320300-00002

5 วัสดุอุปกรณ 2,040 2,040 เฉพาะเจาะจง รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320300-00003

6 เชาที่พัก 49,740 49,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวทศันีย์ โถว
รุง่เรือง

นางสาวทศันีย์ โถวรุง่เรือง ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320300-00004

7 ถายเอกสาร 300 300 เฉพาะเจาะจง รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320300-00006

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  กันยายน      พ.ศ. 2560

ลําดับที่

7 ถายเอกสาร 300 300 เฉพาะเจาะจง รา้นรกัไทย รา้นรกัไทย ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320300-00006

8 ซอมคอมพิวเตอร 300 300 เฉพาะเจาะจง เขื�อนเพชรคอมพวิเตอร์ เขื�อนเพชรคอมพวิเตอร์ ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320400-00001

9 ซอระบบไฟฟาอบต. 35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง นายจตุพล มาเพิ�ม นายจตุพล มาเพิ�ม ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5320400-00002

10 วัสดุไฟฟา 3,450 3,450 เฉพาะเจาะจง รา้นแมว+ อน้วสัดุ
กอ่สรา้ง

รา้นแมว+ อน้วสัดุกอ่สรา้ง ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5330200-00001

11 น้ํามัน 15,765.04 15,765.04 เฉพาะเจาะจง
บรษิทัตรงัจงัหวดั
พาณิชย์ จาํกดั

บรษิทัตรงัจงัหวดัพาณิชย์ 
จาํกดั ราคาต่ําสุด

60-45-00111-5330800-00001

12 น้ํามัน 13,333.90 13,334 เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังจังหวัดพาณิชย จํากัด บริษัทตรังจังหวัดพาณิชย จํากัด ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5330800-00002

13 วัสดุคอมพิวเตอร 2,760 2,760 เฉพาะเจาะจง รา้น ซี.ดี.เฮาส์ รา้น ซี.ดี.เฮาส์ ราคาต่ําสุด 60-45-00111-5331400-00001

ตําแหนง.......เจาพนักงานพัสดุชํานาญ.............................................. ตําแหนง......ผูอํานวยการกองคลัง............................................

ลายมือชื่อ..............................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ..............................................................ผูรับผิดชอบ

ชื่อ..(.... ใจเย็น......คงสิน......................................................) ชื่อ..(.......วัลลภา........จารุจินดา.................................................)




