
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 8,000.00                  8,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  วงศ์คม นายอภชิาติ  วงศ์คม ราคาต า่สุด 24/2563 ลว.1 พ.ย.2562

นายอภชิาติ  วงศ์คม 8,000.00 8,000.00

2 จา้งเหมาจดัท่าซุ้มประตูปา่ 72,000.00                 72,000.00               เฉพาะเจาะจง นายร่าไพ  จนัต๊ะตึง นายร่าไพ  จนัต๊ะตึง ราคาต า่สุด 25/2563 ลว.6 พ.ย.2562

72,000.00 72,000.00

3 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 4,320.00                  4,320.00                 เฉพาะเจาะจง ภทัรศิลป์ ภทัรศิลป์ ราคาต า่สุด 26/2563 ลว.8 พ.ย.2562

4,320.00 4,320.00

4 จดัซ้ือมา่นบงัแสงพร้อมติดต้ัง 9,750.00                  9,750.00                 เฉพาะเจาะจง ธนวนิท ์ผ้ามา่น ธนวนิท ์ผ้ามา่น ราคาต า่สุด 4/2563 ลว.8 พ.ย.2562

9,750.00 9,750.00

5 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ 82,000.00                 82,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์ ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์ ราคาต า่สุด 5/2563 ลว.8 พ.ย.2562

82,000.00 82,000.00

6 จดัซ้ือเครื องอา่นบตัร 2,100.00                  2,100.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต า่สุด 6/2563 ลว.8 พ.ย.2562

2,100.00 2,100.00

7 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู ่3 40,000.00                 40,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอาณัณท ์ สุภาษี นายอาณัณท ์ สุภาษี ราคาต า่สุด 27/2563 ลว.13 พ.ย.2562

40,000.00 40,000.00

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองคลัง 9,400.00                  9,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต า่สุด 7/2563 ลว.14 พ.ย.2562

9,400.00 9,400.00

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองชา่ง 21,820.00                 21,820.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต า่สุด 8/2563 ลว.14 พ.ย.2562

21,820.00 21,820.00

10 จดัซ้ือหมกึเครื องโรเนยีว 2,140.00                  2,140.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโซ่ ประเทศไทย บจก.ริโซ่ ประเทศไทย ราคาต า่สุด 9/2563 ลว.15 พ.ย.2562

2,140.00 2,140.00

11 จา้งเหมาจดัท่าปฏทินิ ประจ่าป ี2563 75,000.00                 75,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพมิพ์ หจก.สมพรการพมิพ์ ราคาต า่สุด 28/2563 ลว.15 พ.ย.2562

75,000.00 75,000.00

12 จดัซ้ือผ้ามา่นพร้อมติดต้ังหอ้งประชมุ 95,000.00                 95,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนวนิท ์ผ้ามา่น ธนวนิท ์ผ้ามา่น ราคาต า่สุด 10/2563 ลว.18 พ.ย.2562

95,000.00 95,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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13 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-กองคลัง 9,451.00                  9,451.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต า่สุด 11/2563 ลว.22 พ.ย.2562

9,451.00 9,451.00

14 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-กองชา่ง 5,744.00                  5,744.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต า่สุด 12/2563 ลว.20 พ.ย.2562

5,744.00 5,744.00

15 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2,751.83                  2,751.83                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าริช จ ากดั บริษทั โตโยต้าริช จ ากดั ราคาต า่สุด 29/2563 ลว.22 พ.ย.2562

หมายเลขทะเบยีน กฉ-3058 2,751.83 2,751.83

16 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 3,500.00                  3,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซัคเซสไอทเีซ็นเตอร์ จ ากดั บริษทั ซัคเซสไอทเีซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต า่สุด 30/2563 ลว.22 พ.ย.2562

แบบพกพา-กองการศึกษา 3,500.00 3,500.00

17 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างซ่อมแซม 197,300.00               197,300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านค ากองวสัดุกอ่สร้าง ร้านค่ากองวสัดุกอ่สร้าง ราคาต า่สุด 13/2563 ลว.25 พ.ย.2562

บา้นผู้พกิาร 197,000.00 197,000.00

18 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองคลัง 4,460.00                  4,460.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต า่สุด 14/2563 ลว.25 พ.ย.2562

4,460.00 4,460.00

19 จา้งกอ่สร้างโรงอาหารส าหรับ 805,000.00               817,738.00              e-bidding หจก.ล่าพนูสมลักษณ์กอ่สร้าง หจก.ล่าพนูสมลักษณ์กอ่สร้าง ราคาต า่สุด 2/2563 ลว.13 ธ.ค.2562

โรงเรียนอนบุาล อบต.หว้ยยาบ 741,562.03 741,562.03


