
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.กณัฐิกา  ปาลี น.ส.กณัฐิกา  ปาลี ราคาต  าสุด 1/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.กณัฐิกา  ปาลี 48,000.00 48,000.00

2 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายคมกริช  วงค์คม นายคมกริช  วงค์คม ราคาต  าสุด 2/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายคมกริช  วงค์คม 48,000.00 48,000.00

3 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจริา  เสกลิะ น.ส.เจนจริา  เสกลิะ ราคาต  าสุด 3/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.เจนจริา  เสกลิะ 48,000.00 48,000.00

4 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศรีวนั  อกิ าเหนดิ นายศรีวนั  อกิ าเหนดิ ราคาต  าสุด 4/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายศรีวนั  อกิ าเหนดิ 48,000.00 48,000.00

5 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายปฐมพงษ ์ ภูบ่ปุผา นายปฐมพงษ ์ ภูบ่ปุผา ราคาต  าสุด 5/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายปฐมพงษ ์ ภูบ่ปุผา 48,000.00 48,000.00

6 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.พรัิญญา  ค าทา น.ส.พรัิญญา  ค าทา ราคาต  าสุด 6/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.พรัิญญา  ค าทา 48,000.00 48,000.00

7 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ ราคาต  าสุด 7/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ 48,000.00 48,000.00

8 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาพร  อนิทรภริมย์ น.ส.สุภาพร  อนิทรภริมย์ ราคาต  าสุด 8/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.สุภาพร  อนิทรภริมย์ 48,000.00 48,000.00

9 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.พรนภิา  ศรีไม้ น.ส.พรนภิา  ศรีไม้ ราคาต  าสุด 9/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.พรนภิา  ศรีไม้ 48,000.00 48,000.00

10 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรวภิา  สายหล้า นางสาวกรวภิา  สายหล้า ราคาต  าสุด 10/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นางสาวกรวภิา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

11 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวเิชยีร  ธนินัชยั นายวเิชยีร  ธนินัชยั ราคาต  าสุด 11/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายวเิชยีร  ธนินัชยั 16,000.00 16,000.00

12 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น ราคาต  าสุด 12/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น 16,000.00 16,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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13 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกนัทา นายณรงค์  ปวงกนัทา ราคาต  าสุด 13/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายณรงค์  ปวงกนัทา 16,000.00 16,000.00

14 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 102,000.00               102,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง ราคาต  าสุด 14/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง 102,000.00 102,000.00

15 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 102,000.00               102,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.อภษิฎา  ดวงเงิน น.ส.อภษิฎา  ดวงเงิน ราคาต  าสุด 15/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.อภษิฎา  ดวงเงิน 102,000.00 102,000.00

16 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 102,000.00               102,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพตัรา  จีต้ะนนั น.ส.สุพตัรา  จีต้ะนนั ราคาต  าสุด 16/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.สุพตัรา  จีต้ะนนั 102,000.00 102,000.00

17 จา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน สายที  1 108,000.00               108,000.00              เฉพาะเจาะจง นนัชรัศน์ นนัชรัศน์ ราคาต  าสุด 17/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นนัชรัศน์ 108,000.00 108,000.00

18 จา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน สายที  2 108,000.00               108,000.00              เฉพาะเจาะจง ด ารงชยั ด ารงชยั ราคาต  าสุด 18/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ด ารงชยั 108,000.00 108,000.00

19 จา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน สายที  3 108,000.00               108,000.00              เฉพาะเจาะจง ประมวล ประมวล ราคาต  าสุด 19/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ประมวล 108,000.00 108,000.00

20 จา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน สายที  4 108,000.00               108,000.00              เฉพาะเจาะจง ณรงค์  ใจอา้ย ณรงค์  ใจอา้ย ราคาต  าสุด 20/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ณรงค์  ใจอา้ย 108,000.00 108,000.00

21 จา้งเหมาจดัท าต้นสลากยอ้ม 5,000.00                  5,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีทอน  ปาลี นางสาวศรีทอน  ปาลี ราคาต  าสุด 21/2562 ลว.9 ต.ค.2562

5,000.00 5,000.00

22 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 6,160.00                  6,160.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ราคาต  าสุด 22/2562 ลว.15 ต.ค.2562

6,160.00 6,160.00

23 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 16,593.45                 16,593.45               เฉพาะเจาะจง บริษทั นอร์ท เวฟ จ ากดั บริษทั นอร์ท เวฟ จ ากดั ราคาต  าสุด 23/2563 ลว.15 ต.ค.2562

หมายเลขทะเบยีน กง7304 ลพ 16,593.45 16,593.45

24 จา้งเหมาจดัท าต้นสลากยอ้ม 5,000.00                  5,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายขรรค์ชยั  ปนิไชย นายขรรค์ชยั  ปนิไชย ราคาต  าสุด 20/2563 ลว.19 ต.ค.2562

5,000.00 5,000.00
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25 จดัซ้ือน้ าดื มส าหรับนกัเรียน 20,000.00                 20,000.00               เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติพงษ ์ ประสงค์ทรัพย์ นายเกยีรติพงษ ์ ประสงค์ทรัพย์ ราคาต  าสุด 1/2563 ลว.1 ต.ค.2562

20,000.00 20,000.00

26 จดัซ้ือน้ าดื มส าหรับบริการประชาชน 20,000.00                 20,000.00               เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติพงษ ์ ประสงค์ทรัพย์ นายเกยีรติพงษ ์ ประสงค์ทรัพย์ ราคาต  าสุด 2/2563 ลว.1 ต.ค.2562

20,000.00 20,000.00

27 จดัซ้ือหนงัสือพมิพบ์ริการประชาชน 9,150.00                  9,150.00                 เฉพาะเจาะจง บ ีแอนด์ จ ีเซอร์วสิ บ ีแอนด์ จ ีเซอร์วสิ ราคาต  าสุด 3/2563 ลว.1 ต.ค.2562

9,150.00 9,150.00

28 จา้งกอ่สร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 830,000.00               800,068.00              E-Bidding หจก.ฉตัรนภา คอนสตรัคชั น หจก.เอ แอนด์ พ ีคอนสตรัคชั น ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  22 พ.ย.2562

หมู ่10 บา้นแสนตอ 0.00 770,000.00

หจก.เอ แอนด์ พ ีคอนสตรัคชั น

770,000.00

หจก.มิ งเมธ ีการโยธา

785,000.00

29 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ภาคเรียนที ่2 282,545.20               282,545.20              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม จงัหวดัเชยีงใหม่ สหกรณ์โคนม จงัหวดัเชยีงใหม่ ราคาต  าสุด 1/2563 ลว. 31 ต.ค.2562

ปกีารศึกษา 2562 282,545.20 282,545.20


