
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ประกาศประกวดราคาจา้งกอ่สร้าง 568,352.00               572,897.00              e-bidding บจก.มาร์ค ซิววิ เอน็จเินยีร่ิง บจก.มาร์ค ซิววิ เอน็จเินยีร่ิง ราคาต่่าสุด 1/2562 ลว.9 พ.ย.2561
ถนนคสล.และวางทอ่ระบายน้า่คสล. 550,000.00 550,000.00

พร้อมบอ่พกัคสล. ซอยซุ้มไกช่น หมู่ 2

2 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 51,000.00                 51,000.00               เฉพาะเจาะจง อนสุรา  ปาลี อนสุรา  ปาลี ราคาต่่าสุด 1/2561 ลว.1 ต.ค.2561

อนสุรา  ปาลี 51,000.00 51,000.00

3 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 27,000.00                 27,000.00               เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  สุธรรม นายจรูญ  สุธรรม ราคาต่่าสุด 2/2561 ลว.1 ต.ค.2561

นายจรูญ  สุธรรม 27,000.00 27,000.00

4 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง สุภาพร สุภาพร ราคาต่่าสุด 3/2561 ลว.1 ต.ค.2561

สุภาพร 48,000.00 48,000.00

5 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง พรนภิา  มหาไม้ พรนภิา  มหาไม้ ราคาต่่าสุด 4/2561 ลว.1 ต.ค.2561

พรนภิา  มหาไม้ 48,000.00 48,000.00

5 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง เจนจริา  มหาไม้ เจนจริา  มหาไม้ ราคาต่่าสุด 5/2561 ลว.1 ต.ค.2561

เจนจริา  มหาไม้ 48,000.00 48,000.00

6 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง คมกริช คมกริช ราคาต่่าสุด 6/2561 ลว.1 ต.ค.2561

คมกริช 48,000.00 48,000.00

7 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง ศรีวนั ศรีวนั ราคาต่่าสุด 7/2561 ลว.1 ต.ค.2561

ศรีวนั 48,000.00 48,000.00

8 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนวฒัน์ ธนวฒัน์ ราคาต่่าสุด 8/2561 ลว.1 ต.ค.2561

ธนวฒัน์ 48,000.00 48,000.00

9 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง พรัิญญา พรัิญญา ราคาต่่าสุด 9/2561 ลว.1 ต.ค.2561

พรัิญญา 48,000.00 48,000.00

10 จา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน สายที ่1 63,000.00                 63,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัทช์รัศ  จนัต๊ะตึง น.ส.นนัทช์รัศ  จนัต๊ะตึง ราคาต่่าสุด 10/2561 ลว.1 ต.ค.2561

น.ส.นนัทช์รัศ  จนัต๊ะตึง 63,000.00 63,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

11 จา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน สายที ่2 63,000.00                 63,000.00               เฉพาะเจาะจง นายด่ารงชยั  กนัทะอนิทร์ นายด่ารงชยั  กนัทะอนิทร์ ราคาต่่าสุด 11/2561 ลว.1 ต.ค.2561

นายด่ารงชยั  กนัทะอนิทร์ 63,000.00 63,000.00

12 จา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน สายที ่3 63,000.00                 63,000.00               เฉพาะเจาะจง นายประมวล  สุธรรม นายประมวล  สุธรรม ราคาต่่าสุด 12/2561 ลว.1 ต.ค.2561

นายประมวล  สุธรรม 63,000.00 63,000.00

13 จา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน สายที ่4 63,000.00                 63,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ศรีไม้ นายณรงค์  ศรีไม้ ราคาต่่าสุด 13/2561 ลว.1 ต.ค.2561

นายณรงค์  ศรีไม้ 63,000.00 63,000.00

14 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ ราคาต่่าสุด 14/2561 ลว.1 ต.ค.2561

นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ 48,000.00 48,000.00

15 จดัซ้ือน้า่ด่ืม -                        เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติพงษ ์ ประสงค์ทรัพย์ นายเกยีรติพงษ ์ ประสงค์ทรัพย์ ราคาต่่าสุด 15/2561 ลว.1 ต.ค.2561

0.00 0.00

16 จดัซ้ือหนงัสือพมิพ์ 9,125.00                  9,125.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ีแอนด์ จ ีเซอร์วสิ ร้าน บ ีแอนด์ จ ีเซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 16/2561 ลว.1 ต.ค.2561

จดัซ้ือตลอดทัง้ปี 9,125.00 9,125.00

17 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 28,800.00                 28,800.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ บจก.เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ราคาต่่าสุด 1/2561 ลว.8 ต.ค.2561

ส่านกัปลัด 28,800.00 28,800.00

18 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 28,800.00                 28,800.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ บจก.เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ราคาต่่าสุด 1/2561 ลว.8 ต.ค.2561

กองการศึกษา 28,800.00 28,800.00

19 จดัซ้ือยางมะตอย 49,250.00                 49,250.00               เฉพาะเจาะจง ร้านค่ากองวสัดุกอ่สร้าง ร้านค่ากองวสัดุกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 3/2562 ลว.10 ต.ค.2561

49,250.00 49,250.00

20 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 4,320.00                  4,320.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 18/2562 ลว.17 ต.ค.2561

4,320.00 4,320.00

21 จา้งเหมาขดุลอกล่าเหมอืงสาธารณะ 33,700.00                 33,700.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี ราคาต่่าสุด 19/2562 ลว.17 ต.ค.2561

บา้นหว้ยไซ หมู ่4 33,700.00 33,700.00

22 จา้งเหมาจดัท่าต้นสลากยอ้ม 5,000.00                  5,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายขรรค์ชยั  ปนิไชย นายขรรค์ชยั  ปนิไชย ราคาต่่าสุด 20/2562 ลว.19 ต.ค.2561

5,000.00 5,000.00

23 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 1,200.00                  1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 21/2562 ลว.24 ต.ค.2561

1,200.00 1,200.00

25 จา้งเหมาบคุคล ศพด. 8,000.00                  8,000.00                 เฉพาะเจาะจง กนัยารัตน์ กนัยารัตน์ ราคาต่่าสุด

กนัยารัตน์ 8,000.00 8,000.00

26 จา้งเหมาบคุคล ร.ร. 8,000.00                  8,000.00                 เฉพาะเจาะจง สุกญัญา สุกญัญา ราคาต่่าสุด

สุกญัญา 8,000.00 8,000.00



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

27 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 8,000.00                  8,000.00                 เฉพาะเจาะจง ปฐมพงษ์ ปฐมพงษ์ ราคาต่่าสุด

ปฐมพงษ์ 8,000.00 8,000.00

28 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 8,000.00                  8,000.00                 เฉพาะเจาะจง ศุภวฒัน์ ศุภวฒัน์ ราคาต่่าสุด

ศุภวฒัน์ 8,000.00 8,000.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองคลัง 16,250.00                 16,250.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 4/2562 ลว.1 พ.ย.2561

16,250.00 16,250.00

2 จา้งเหมาถา่ยขอ้บญัญัติพร้อมเขา้เล่ม 9,800.00                  9,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ กอ๊ปปี ้เซนเตอร์ ร้านแฟกซ์ กอ๊ปปี ้เซนเตอร์ ราคาต่่าสุด 23/2562 ลว.1 พ.ย.2561

9,800.00 9,800.00

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 6,791.29                  6,791.29                 เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมเมง่จัว้มติซู บจก.ล้ิมเมง่จัว้มติซู ราคาต่่าสุด 22/2562 ลว.1 พ.ย.2561

นข-3373 ลพ 6,791.29 6,791.29

4 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-กองคลัง 16,516.00                 16,516.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 5/2562 ลว.1 พ.ย.2561

16,516.00 16,516.00

5 จดัซ้ืออาหารเสริมนม 309,694.28               309,694.28              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ่ากดั สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1/2562 ลว.31 ต.ค.2561

309,694.28 309,694.28

6 จดัซ้ือกระดาษต่อเนือ่ง 1,710.00                  1,710.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 6/2562 ลว.6 พ.ย.2561

1,710.00 1,710.00

7 จา้งเหมาประเมนิความพงึพอใจ 19,000.00                 19,000.00               เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภฎัล่าปาง มหาวทิยาลัยราชภฎัล่าปาง ราคาต่่าสุด 28/2562 ลว.9 พ.ย.2561

19,000.00 19,000.00

8 จา้งเหมาถา่ยเอกสารและเขา้เล่ม 9,800.00                  9,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ กอ๊ปปี ้เซนเตอร์ ร้านแฟกซ์ กอ๊ปปี ้เซนเตอร์ ราคาต่่าสุด 23/2562 ลว.1 พ.ย.2561

9,800.00 9,800.00

9 จา้งเหมาก่าจดัปฎกิลูศพด. 2,000.00                  2,000.00                 เฉพาะเจาะจง 0.00 ราคาต่่าสุด 29/2562 ลว.14 พ.ย.2561

และร.ร.อนบุาล 2,000.00 2,000.00

10 จา้งเหมารถตู้รับส่ง 35,000.00                 35,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสายนัต์  กนัธยิะ นายสายนัต์  กนัธยิะ ราคาต่่าสุด 30/2562 ลว.14 พ.ย.2561

35,000.00 35,000.00

11 จดัซ้ือแบบพมิพ์ 6,620.00                  6,620.00                 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน ราคาต่่าสุด

6,620.00 6,620.00

12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ 71,700.00                 71,700.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนกิรแอร์ ร้านนกิรแอร์ ราคาต่่าสุด 8/2562 ลว.21 พ.ย.2561

71,700.00 71,700.00

13 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 18,800.00                 18,800.00               เฉพาะเจาะจง อูเ่กบ๋ริการ อูเ่กบ๋ริการ ราคาต่่าสุด 31/2562 ลว.19 พ.ย.2561

18,800.00 18,800.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

14 จา้งเหมาจดัซุ้มประตูปา่ 80,000.00                 80,000.00               เฉพาะเจาะจง นางพกิลุ  เสกลิะ นางพกิลุ  เสกลิะ ราคาต่่าสุด 32/2562 ลว.20 พ.ย.2561

  80,000.00

15 จา้งเหมาซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ 6,420.00                  6,420.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.นครพิงค์ ออโตเมชัน่ ซีเคียวริต้ี ไอ.ที บจก.นครพิงค์ ออโตเมชัน่ ซีเคียวริต้ี ไอ.ที ราคาต่่าสุด 33/2562 ลว.20 พ.ย.2561

6,420.00 6,420.00

16 จา้งเหมากอ่สร้างต่อเติมอาคารอปพร. 320,000.00               320,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  แปงหลวง นายสมบติั  แปงหลวง ราคาต่่าสุด 3/2562 ลว.30 พ.ย.2561

320,000.00 320,000.00

17 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์และ 9,900.00                  9,900.00                 เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต่่าสุด 34/2562 ลว.3 ธ.ค.2561

เคร่ืองพมิพ์ 9,900.00 9,900.00

18 จดัซ้ือหมกึเติมเคร่ืองพมิพ์ 2,240.00                  2,240.00                 เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มเีดีย ราคาต่่าสุด 9/2562 ลว.3 ธ.ค.2561

2,240.00 2,240.00

19 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้า่ 29,140.00                 29,140.00               เฉพาะเจาะจง ร้านรุตต์ิการช่าง ร้านรุตต์ิการชา่ง ราคาต่่าสุด 35/2562 ลว.3 ธ.ค.2561

หมายเลขทะเบยีน บน-2321 29,140.00 29,140.00

20 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้าง 747,000.00               699,000.00              e-bidding บจก.มาร์ค ซิววิ เอน็จเินยีร่ิง หจก.เพชรนครแอนด์ซันกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 5/2562 ลว.10 ม.ค.2562
ปดิฝารางระบายน้า้ขา้งถนนสาย 666,666.00 582,000.00
ปา่กา้ง-ดอนปนี บา้นปา่หมอก หมูท่ี ่12 หจก.เพชรนครแอนด์ซันกอ่สร้าง

E-bidding 582,000.00

หจก.ล่าพนูสุภาพรกอ่สร้าง

659,000.00

20 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้าง 930,000.00               981,610.00              e-bidding บจก.มาร์ค ซิววิ เอน็จเินยีร่ิง หจก.ล่าพนูสุภาพรกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 4/2562 ลว.10 ม.ค.2562

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสริม 950,000.00 590,000.00

อาชพีผู้สูงอาย ุ(ศพอส.) หจก.ล่าพนูสุภาพรกอ่สร้าง

E-bidding 590,000.00

24 -                        เฉพาะเจาะจง 0.00 ราคาต่่าสุด

0.00 0.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือ DLTV 61,400.00                 61,400.00               เฉพาะเจาะจง บจก. โปรวชิัน่ โพรไวเดอร์ บจก. โปรวชิัน่ โพรไวเดอร์ ราคาต่่าสุด 10/2562 ลว.12 ธ.ค.2561

59,800.00 59,800.00

2 จดัซ้ือวสัดุการศึกษา-ร.ร.อนบุาล 28,874.00                 28,874.00               เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ ราคาต่่าสุด 11/2562 ลว.13 ธ.ค.2561

28,874.00 28,874.00

3 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 11,800.00                 11,800.00               เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ ราคาต่่าสุด 12/2562 ลว.13 ธ.ค.2561

11,800.00 11,800.00

4 จา้งเหมาออร์แกไนซ์งานโคนม 148,000.00               148,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภาณุ  เนยีมชมภู นายภาณุ  เนยีมชมภู ราคาต่่าสุด 36/2562 ลว.14 ธ.ค.2561

148,000.00 148,000.00

5 จา้งเหมาติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง 40,000.00                 40,000.00               เฉพาะเจาะจง นายทวชียั  โยธาใหญ่ นายทวชียั  โยธาใหญ่ ราคาต่่าสุด 37/2562 ลว.19 ธ.ค.2561

40,000.00 40,000.00

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองคลัง 5,180.00                  5,180.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 13/2562 ลว.18 ธ.ค.2561

5,180.00 5,180.00

7 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 26,635.00                 26,635.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ตะวนั 2015 หจก.ตะวนั 2015 ราคาต่่าสุด 14/2562 ลว.18 ธ.ค.2561

26,635.00 26,635.00

8 จา้งเหมาจดัท่าปฏทินิ 2562 98,000.00                 98,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 39/2562 ลว.19 ธ.ค.2561

98,000.00 98,000.00

9 จา้งเหมาถมดินปรับเกล่ียเพือ่สร้าง 150,000.00               150,000.00              เฉพาะเจาะจง จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี ราคาต่่าสุด 38/2562 ลว.19 ธ.ค.2561

โรงอาหารร.ร.อนบุาล 150,000.00 150,000.00

10 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 3,540.00                  3,540.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 41/2562 ลว.25 ธ.ค.2561

ประชาสัมพนัธก์ารช่าระภาษี 3,540.00 3,540.00

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองคลัง 21,100.00                 21,100.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 15/2562 ลว.25 ธ.ค.2561

21,100.00 21,100.00

12 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ ราคาต่่าสุด 42/2562 ลว.2 ม.ค.2562

นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ 48,000.00 48,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

13 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 24,000.00                 24,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง ราคาต่่าสุด 43/2562 ลว.2 ม.ค.2562

น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง 24,000.00 24,000.00

14 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 24,000.00                 24,000.00               เฉพาะเจาะจง นางกญัญารัตน ์ สุธรรม นางกญัญารัตน ์ สุธรรม ราคาต่่าสุด 44/2562 ลว.2 ม.ค.2562

นางกญัญารัตน ์ สุธรรม 24,000.00 24,000.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาจดัท่าชดุของขวญัของรางวลั 24,000.00                 24,000.00               เฉพาะเจาะจง นายดุสิต  จนัต๊ะตึง นายดุสิต  จนัต๊ะตึง ราคาต่่าสุด 45/2562 ลว.8 ม.ค.2562

ส่าหรับวนัเด็กแหง่ชาติ 24,000.00 24,000.00

2 จา้งเหมาจดัสถานทีง่านวนัเด็ก 10,500.00                 10,500.00               เฉพาะเจาะจง นายเดช  อกิ่าเหนดิ นายเดช  อกิ่าเหนดิ ราคาต่่าสุด 46/2562 ลว.8 ม.ค.2562

10,500.00 10,500.00

3 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 720.00                     720.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 47/2562 ลว.8 ม.ค.2562

720.00 720.00

4 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ 28,000.00                 28,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐมน  กะยะ นางสาวณฐมน  กะยะ ราคาต่่าสุด 48/2562 ลว.14 ม.ค.2562

รับจา้งไมป่ระจ่าทาง 28,000.00 28,000.00

5 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 20,952.00                 20,952.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.อภษิฎา  ดวงเงิน น.ส.อภษิฎา  ดวงเงิน ราคาต่่าสุด 49/2562 ลว.15 ม.ค.2562

น.ส.อภษิฎา  ดวงเงิน 20,952.00 20,952.00

6 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและ 242,200.00               242,200.00              เฉพาะเจาะจง จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี ราคาต่่าสุด 50/2562 ลว.22 ม.ค.2562

หนิคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 240,000.00 242,200.00

7 จา้งเหมาจดัท่าถว้ยรางวลั 12,500.00                 12,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็ ท ีสปอร์ต ล่าพนู ร้านเอน็ ท ีสปอร์ต ล่าพนู ราคาต่่าสุด 51/2562 ลว.22 ม.ค.2562

งานกฬีาต้านยาเสพติด 2562 12,500.00 12,500.00

8 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศพด. 7,453.00                  7,453.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ ราคาต่่าสุด 16/2562 ลว.3 ม.ค.2562

7,453.00 7,453.00

9 จดัซ้ือวสัดุการศึกษา ศพด. 10,443.00                 10,443.00               เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ ราคาต่่าสุด 17/2562 ลว.2 ม.ค.2562

10,443.00 10,443.00

10 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส่าหรับกจิกรรม 10,000.00                 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายดุสิต  จนัต๊ะตึง นายดุสิต  จนัต๊ะตึง ราคาต่่าสุด 18/2562 ลว.8 ม.ค.2562

วนัเด็กแหง่ชาติ 10,000.00 10,000.00

11 จดัซ้ือเส้ือกฬีา 50,000.00                 50,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็ ท ีสปอร์ต ล่าพนู ร้านเอน็ ท ีสปอร์ต ล่าพนู ราคาต่่าสุด 19/2562 ลว.22 ม.ค.2562

งานกฬีาต้านยาเสพติด 2562 50,000.00 50,000.00

12 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา 17,312.00                 17,312.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็ ท ีสปอร์ต ล่าพนู ร้านเอน็ ท ีสปอร์ต ล่าพนู ราคาต่่าสุด 20/2562 ลว.22 ม.ค.2562

งานกฬีาต้านยาเสพติด 2562 17,312.00 17,312.00

13 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถเครนกระเชา้ 9,630.00                  9,630.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ธาราล่าพนูอซูีซุเซลส์ บจก.ธาราล่าพนูอซูีซุเซลส์ ราคาต่่าสุด 53/2562 ลว.22 ม.ค.2562

9,630.00 9,630.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

14 ประกาศประกวดราคาจา้งกอ่สร้าง 2,779,000.00            2,590,440.42           e-bidding บจก.วฒันา ดีวลีอปเมน้ท์ บจก.กาญจนาธรุกจิกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด

เสริมผิวถนนแอสฟลัทติกคอนกรีต 1,962,000.00 1,950,000.00

สายหมู ่6 (แยกทางหลวง 1147) - หจก.เชยีงใหม ่ส่าราญ การโยธา

หมู ่2 แยกปา่ชา้ ต่าบลบา้นธิ 1,987,000.00

บจก.กาญจนาธรุกจิกอ่สร้าง

1,950,000.00

หจก.พนธกร การโยธา

2,219,000.00

บจก.ภาคเหนอืวสัดุกอ่สร้าง

2,124,000.00

หจก.ล่าธาร คอนสตรัคชัน่

2,142,000.00

หจก.สินทวเีคหะกจิ

1,953,000.00

หจก.เอกภพกอ่สร้าง

2,305,000.00

หจก.ธนะชยั แอสโซซิเอท

2,200,000.00

15 จา้งเหมาจดัท่าเวป๊ไซต์หนว่ยงาน 25,000.00                 25,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ซี เอม็ ไนซ์ โซลูชัน่ บจก.ซี เอม็ ไนซ์ โซลูชัน่ ราคาต่่าสุด 54/2562 ลว.22 ม.ค.2562

25,000.00 25,000.00

16 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุ 8,599.00                  8,599.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ธาราล่าพนู อซูีซุเซลส์ บจก.ธาราล่าพนู อซูีซุเซลส์ ราคาต่่าสุด 53/2562 ลว.22 ม.ค.2562

หมายเลขทะเบยีน 81-0534 8,599.00 8,599.00

17 จา้งเหมาออกแบบกอ่สร้าง -                        เฉพาะเจาะจง 0.00 ราคาต่่าสุด

0.00 0.00

18 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 360.00                     360.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 55/2562 ลว.25 ม.ค.2562

360.00 360.00

19 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 28,590.00                 28,590.00               เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี ้เทรดด้ิง ร้านลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 21/2562 ลว.25 ม.ค.2562

28,590.00 28,590.00



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

20 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน 3,292.00                  3,292.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 22/2562 ลว.25 ม.ค.2562

3,292.00 3,292.00

21 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.กณัธกิา  ปาลี น.ส.กณัธกิา  ปาลี ราคาต่่าสุด 58/2562 ลว.1 ก.พ.2562

น.ส.กณัธกิา  ปาลี 16,000.00 16,000.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 600.00                     600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านค่ากองวสัดุกอ่สร้าง ร้านค่ากองวสัดุกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 23/2562 ลว.5 ก.พ.2562

600.00 600.00

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,240.00                  2,240.00                 เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต่่าสุด 24/2562 ลว.5 ก.พ.2562

2,240.00 2,240.00

3 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์และ 9,900.00                  9,900.00                 เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มเีดีย ราคาต่่าสุด 59/2562 ลว.5 ก.พ.2562

เคร่ืองพมิพ์ 9,900.00 9,900.00

4 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชัน้ 60,000.00                 60,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐมน  กะยะ นางสาวณฐมน  กะยะ ราคาต่่าสุด 61/2562 ลว.22 ก.พ.2562

ไมป่ระจ่าทาง 60,000.00 60,000.00

5 จา้งเหมาซ่อมแซมบ่ารุงรักษารถยนต์ 2,249.14                  2,249.14                 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าริช บจก.โตโยต้าริช ราคาต่่าสุด 62/2562 ลว.22 ก.พ.2562

กฉ-3058 ลพ 2,249.14 2,249.14

6 จา้งกอ่สร้างเสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์ก 2,779,000.00            2,590,440.42           E-bidding บจก.กาญจนาธรุกจิกอ่สร้าง บจก.กาญจนาธรุกจิกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 7/2562 ลว.27 ก.พ.2562

คอนกรีต สายหมู ่6 (แยกทางหลวง 1,950,000.00 1,950,000.00

1147) - หมู ่2 (แยกปา่ชา้) บจก.วฒันา ดีวลีอปเมน้ท์

1,962,000.00

หจก.เชยีงใหม ่ส่าราญ การโยธา

1,987,000.00

หจก.พนธกร การโยธา

2,219,000.00

บจก.ภาคเหนอืวสัดุกอ่สร้าง

2,124,000.00

หจก.ล่าธาร คอนสตรัคชัน่

2,142,000.00

หจก.สินทวเีคหะกจิ

1,953,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6 หจก.เอกภพกอ่สร้าง

2,305,000.00

หจก.ธนะชยั แอสโซซิเอท

2,200,000.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 วสัดุงานบา้นงานครัว-กองการศึกษา 10,250.00                 10,250.00               เฉพาะเจาะจง กรีนพาวเวอร์คลีน กรีนพาวเวอร์คลีน ราคาต่่าสุด 28/2562 ลว.7 ม.ีค.2562

10,250.00 10,250.00

2 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 240.00                     240.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 63/2562 ลว.12 ม.ีค.2562

240.00 240.00

3 จา้งเหมายา้ยเลขหมายโทรศัพท์ 6,099.00                  6,099.00                 เฉพาะเจาะจง บมจ.ทโีอที บมจ.ทโีอที ราคาต่่าสุด 65/2562 ลว.13 ม.ีค.2562

ส่านกัร.ร.อนบุาล 6,099.00 6,099.00

4 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ - กองชา่ง 26,350.00                 26,350.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนกิรแอร์ ร้านนกิรแอร์ ราคาต่่าสุด 29/2562 ลว.19 ม.ีค.2562

26,350.00 26,350.00

5 จา้งเหมาถา่ยเอกสารและเขา้รูปเล่ม 4,500.00                  4,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์กอ๊ปปี้ ร้านแฟกซ์กอ๊ปปี้ ราคาต่่าสุด 67/2562 ลว.19 ม.ีค.2562

แผนพฒันาต่าบลหว้ยยาบ 4,500.00 4,500.00

6 จา้งกอ่สร้างโครงการซ่อมแซมถนน 88,000.00                 88,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสุรชยั  ปาลี นายสุรชยั  ปาลี ราคาต่่าสุด 66/2562 ลว.15 ม.ีค.2562

คสล.ทางขา้ส่านกังานอบต.หว้ยยาบ 88,000.00 88,000.00

7 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 1,800.00                  1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 68/2562 ลว.22 ม.ีค.2562

1,800.00 1,800.00

8 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,738,000.00            1,731,271.41           E-bidding หจก.ล่าพนูสุภาพรกอ่สร้าง หจก.ล่าพนูสุภาพรกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 7/2562 ลว.20 ม.ีค.2562

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.57007 1,379,000.00 1,379,000.00

สายบา้นปา่กา้ง หมู ่10 บจก.มาร์ค ซีววิ เอน็จเินยีร่ิง

บา้นสันพระเจา้แดง หมู ่6 (ถนนเลียบ 1,471,577.60

คลองชลประทาน) หจก.ทองดี การกอ่สร้าง

1,450,000.00

หจก.อทุยัโยธา

1,470,000.00

หจก.ชา่งกล 44 วศิวกรรม

1,388,000.00

9 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน 6,500.25                  6,500.25                 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) ราคาต่่าสุด 30/2562 ลว.22 ม.ีค.2562

6,500.25 6,500.25

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

10 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 3,588.25                  3,588.25                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นอร์ทเวฟ จ่ากดั บริษทั นอร์ทเวฟ จ่ากดั ราคาต่่าสุด 71/2562 ลว.26 ม.ีค.2562

หมายเลขทะเบยีน กง-7304 3,588.25 3,588.25

11 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์โครงการฯ 19,310.00                 19,310.00               เฉพาะเจาะจง ร้านถนอมโชคชยัการเกษตร ร้านถนอมโชคชยัการเกษตร ราคาต่่าสุด 30/2562 ลว.22 ม.ีค.2562

19,310.00 19,310.00

12 จดัซ้ือต้นกล้าดาวเรือง 10,000.00                 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวณีรนชุ  เรือนแกว้ นางสาวณีรนชุ  เรือนแกว้ ราคาต่่าสุด 31/2562 ลว.22 ม.ีค.2562

10,000.00 10,000.00

13 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 256,300.00               256,300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 32/2562 ลว.29 ม.ีค.2562

256,300.00 256,300.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือผ้ายดืตกแต่งสถานที่ 8,228.00                  8,228.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดี ร้านโชคดี ราคาต่่าสุด 34/2562 ลว.3 เม.ย.2562

8,228.00 8,228.00

2 จดัซ้ือวคัซีนพษิสุนขับา้ 39,000.00                 39,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคมเทค แอนด์ เมดิคอล กรุ๊ป หจก.เคมเทค แอนด์ เมดิคอล กรุ๊ป ราคาต่่าสุด 35/2562 ลว.3 เม.ย.2562

39,000.00 39,000.00

3 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ 22,400.00                 22,400.00               เฉพาะเจาะจง นายสิงห ์ พรมปรุะ นายสิงห ์ พรมปรุะ ราคาต่่าสุด 88/2562 ลว.19 เม.ย.2562

22,400.00 22,400.00

4 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร ระบบพวงมาลัย 98,921.50                 98,921.50               เฉพาะเจาะจง บจก.เอน็ เอส บ ีออฟฟศิ บจก.เอน็ เอส บ ีออฟฟศิ ราคาต่่าสุด 40/2562 ลว.22 เม.ย.2562

98,921.50 98,921.50

5 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 51,000.00                 51,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.อนสุรา  ปาลี น.ส.อนสุรา  ปาลี ราคาต่่าสุด 85/2562 ลว.1 เม.ย.2562

น.ส.อนสุรา  ปาลี 51,000.00 51,000.00

6 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.อภษิฎา  ดวงเงิน น.ส.อภษิฎา  ดวงเงิน ราคาต่่าสุด 87/2562 ลว.1 เม.ย.2562

น.ส.อภษิฎา  ดวงเงิน 48,000.00 48,000.00

7 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง ราคาต่่าสุด 86/2562 ลว.1 เม.ย.2562

น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง 48,000.00 48,000.00

8 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นางกญัญารัตน ์ สุธรรม นางกญัญารัตน ์ สุธรรม ราคาต่่าสุด 84/2562 ลว.1 เม.ย.2562

นางกญัญารัตน ์ สุธรรม 48,000.00 48,000.00

9 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.กณัฐิกา  ปาลี น.ส.กณัฐิกา  ปาลี ราคาต่่าสุด 78/2562 ลว.1 เม.ย.2562

น.ส.กณัฐิกา  ปาลี 48,000.00 48,000.00

10 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ ราคาต่่าสุด 83/2562 ลว.1 เม.ย.2562

นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ 48,000.00 48,000.00

11 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.พรัิญญา  ค่าทา น.ส.พรัิญญา  ค่าทา ราคาต่่าสุด 82/2562 ลว.1 เม.ย.2562

น.ส.พรัิญญา  ค่าทา 48,000.00 48,000.00

12 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจริา  เสกลิะ น.ส.เจนจริา  เสกลิะ ราคาต่่าสุด 80/2562 ลว.1 เม.ย.2562

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

13 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายคมกริช  วงค์คม นายคมกริช  วงค์คม ราคาต่่าสุด 79/2562 ลว.1 เม.ย.2562

นายคมกริช  วงค์คม 48,000.00 48,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

14 จา้งเหมาบคุคล ส่านกัปลัด 24,000.00                 24,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศรีวนั  อกิ่าเหนดิ นายศรีวนั  อกิ่าเหนดิ ราคาต่่าสุด 81/2562 ลว.1 เม.ย.2562

นายศรีวนั  อกิ่าเหนดิ 24,000.00 24,000.00

15 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ ราคาต่่าสุด 77/2562 ลว.1 เม.ย.2562

นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ 48,000.00 48,000.00

16 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.พรนภิา  ศรีไม้ น.ส.พรนภิา  ศรีไม้ ราคาต่่าสุด 76/2562 ลว.1 เม.ย.2562

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

17 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาพร  อนิทรภริมย์ น.ส.สุภาพร  อนิทรภริมย์ ราคาต่่าสุด 75/2562 ลว.1 เม.ย.2562

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

18 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 2,950.00                  2,950.00                 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  ผ่องฉวี นายปรีชา  ผ่องฉวี ราคาต่่าสุด 89/2562 ลว.19 เม.ย.2562

หมายเลขทะเบยีน กง-7304 2,950.00 2,950.00

19 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-ส่านกัปลัด 8,700.00                  8,700.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 41/2562 ลว.26 เม.ย.2562

8,700.00 8,700.00

20 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-ส่านกัปลัด 8,046.00                  8,046.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 42/2562 ลว.26 เม.ย.2562

8,046.00 8,046.00

21 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 6,660.00                  6,660.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 92/2562 ลว.30 เม.ย.2562

6,660.00 6,660.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งกอ่สร้างโครงการซ่อมสร้างผิว 282,000.00               282,340.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริศักด์ิพลูผล กอ่สร้าง หจก.ศิริศักด์ิพลูผล กอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 8/2562 ลว.2 พ.ค.2562

จราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ชว่ง 282,000.00 282,000.00

กม.2+142 - กม.2+259

รหสัสายทาง ลพ.ถ.57008

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองคลัง 19,950.00                 19,950.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 44/2562 ลว.15 พ.ค.2562

19,950.00 19,950.00

3 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-กองคลัง 8,598.00                  8,598.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 45/2562 ลว.15 พ.ค.2562

8,598.00 8,598.00

4 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 1,850.00                  1,850.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา ร้านปรีชา ราคาต่่าสุด 97/2562 ลว. 3 พ.ค.2562

หมายเลขทะเบยีน กข-5791 ลพ 1,850.00 1,850.00

5 จา้งเหมาจดัท่าขา้วกล่อง 6,750.00                  6,750.00                 เฉพาะเจาะจง นางทววีรรณ์  ใจมขุ นางทววีรรณ์  ใจมขุ ราคาต่่าสุด 98/2562 ลว. 3 พ.ค.2562

150 กล่อง 6,750.00 6,750.00

9 จา้งเหมาจดัท่าขา้วกล่อง 9,000.00                  9,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางทววีรรณ์  ใจมขุ นางทววีรรณ์  ใจมขุ ราคาต่่าสุด 99/2562 ลว. 3 พ.ค.2562

200 กล่อง 9,000.00 9,000.00

10 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์ก 483,000.00               483,077.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริศักด์ิพลูผล กอ่สร้าง หจก.ศิริศักด์ิพลูผล กอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 9/2562 ลว. 21 พ.ค.2562

คอนกรีต สาย ทล.1147 หมู ่8 - 483,000.00 483,000.00

ปา่ชา้บา้นหว้ยไซ หมู ่14 ชว่ง.0+371 ราคาต่่าสุด

กม.+0.721

12 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าและ 3,925.00                  3,925.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิอาคมการค้า หจก.กจิอาคมการค้า ราคาต่่าสุด 101/2562 ลว.13 พ.ค.2562

เคร่ืองตัดแต่งกิง่ไม้ 3,925.00 3,925.00

13 จา้งเหมาตกแต่งรถขบวนครัวตาน 25,000.00                 25,000.00               เฉพาะเจาะจง นางทองเหรียญ  ยองจา นางทองเหรียญ  ยองจา ราคาต่่าสุด 102/2562 ลว.14 พ.ค.2562

25,000.00 25,000.00

14 จา้งเหมาซ่อมแซมทอ่ระบายน้า่ 24,500.00                 24,645.00               เฉพาะเจาะจง นายโชติวทิย ์ แกว้โกวรีโรจน์ นายโชติวทิย ์ แกว้โกวรีโรจน์ ราคาต่่าสุด 103/2562 ลว.22 พ.ค.2562

หมู ่4 24,500.00 24,645.00

15 จา้งเหมาขดุลอกหนา้ฝายกล่อง 56,000.00                 56,160.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี ราคาต่่าสุด 104/2562 ลว.22 พ.ค.2562

เกเบีย้น หมู ่16 56,000.00 56,160.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

16 จา้งเหมาประกอบอาหารและน้า่ด่ืม 5,000.00                  5,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางจ่ารอง  ปาลี นางจ่ารอง  ปาลี ราคาต่่าสุด 105/2562 ลว.27 พ.ค.2562

5,000.00 5,000.00

17 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิ 300.00                     300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 106/2562 ลว.27 พ.ค.2562

พระฉายาลักษณ์ฯ 300.00 300.00

18 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนและตล่ิง 83,000.00                 83,500.00               เฉพาะเจาะจง จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี ราคาต่่าสุด 107/2562 ลว.28 พ.ค.2562

ล่าเหมอืง หมู ่2 83,000.00 83,500.00

19 จา้งเหมารถตู้ 5,600.00                  5,600.00                 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมวธุ  ค่าเปง็ นายเฉลิมวธุ  ค่าเปง็ ราคาต่่าสุด 109/2562 ลว.30 พ.ค.2562

5,600.00 5,600.00

20 จดัซ้ือผ้าสีมว่ง 3,240.00                  3,240.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดี ร้านโชคดี ราคาต่่าสุด 46/2562 ลว.28 พ.ค.2562

3,240.00 3,240.00

21 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน 4,130.00                  4,130.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 47/2562 ลว.28 พ.ค.2562

4,130.00 4,130.00

22 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-กองชา่ง 12,349.00                 12,349.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 48/2562 ลว.28 พ.ค.2562

12,349.00 12,349.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 32,000.00                 32,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพตัรา  จีต้ะนนั น.ส.สุพตัรา  จีต้ะนนั ราคาต่่าสุด 112/2562 ลว. 4 ม.ิย.2562

น.ส.สุพตัรา  จีต้ะนนั 32,000.00 32,000.00

2 จดัซ้ือบนัไดอลูมเินยีม 3,400.00                  3,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีการไฟฟา้ ร้านเสรีการไฟฟา้ ราคาต่่าสุด 50/2562 ลว. 5 ม.ิย.2562

3,400.00 3,400.00

3 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ 34,550.00                 34,550.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนกิรแอร์ ร้านนกิรแอร์ ราคาต่่าสุด 51/2562 ลว. 5 ม.ิย.2562

34,550.00 34,550.00

4 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 77,800.00                 77,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 52/2562 ลว. 5 ม.ิย.2562

กองคลัง 77,800.00 77,800.00

5 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 15,000.00                 15,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 53/2562 ลว. 5 ม.ิย.2562

ส่านกัปลัด 15,000.00 15,000.00

6 จา้งซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 550.00                     550.00                   เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต่่าสุด 113/2562 ลว. 5 ม.ิย.2562

ส่านกัปลัด 550.00 550.00

7 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 337,700.00               345,574.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริศักด์ิพลูผลกอ่สร้าง หจก.ศิริศักด์ิพลูผลกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 10/2562 ลว. 11 ม.ิย.2562

บา้นปา่ตึง หมูท่ี ่5 337,000.00 337,000.00

8 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 142,000.00               144,860.64              เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริศักด์ิพลูผลกอ่สร้าง หจก.ศิริศักด์ิพลูผลกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 11/2562 ลว. 11 ม.ิย.2562

บา้นหว้ยไซกลาง หมูท่ี ่13 142,000.00 142,000.00

9 จา้งซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู ่14- หมู ่9 196,800.00               196,800.00              เฉพาะเจาะจง จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี ราคาต่่าสุด 114/2562 ลว. 11 ม.ิย.2562

196,000.00 196,000.00

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองชา่ง 1,680.00                  1,680.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 54/2562 ลว. 12 ม.ิย.2562

1,680.00 1,680.00

11 จา้งเหมาถา่ยเอกสารและเยบ็ชดุ 1,480.00                  1,480.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ราคาต่่าสุด 115/2562 ลว. 11 ม.ิย.2562

1,480.00 1,480.00

12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้-กองชา่ง 9,050.00                  9,050.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนิกรแอร์ ร้านนิกรแอร์ ราคาต่่าสุด 55/2562 ลว. 12 ม.ิย.2562

9,050.00 9,050.00

13 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ - ส่านกัปลัด 32,610.00                 32,610.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 61/2562 ลว.21 ม.ิย.2562

32,610.00 32,610.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

14 จดัซ้ือเคร่ืองเปา่ลม 15,000.00                 11,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.กจิอาคมการค้า หจก.กจิอาคมการค้า ราคาต่่าสุด 62/2562 ลว.28 ม.ิย.2562

11,400.00 11,400.00

15 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - ศพอส. 28,000.00                 27,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 63/2562 ลว.28 ม.ิย.2562

27,000.00 27,000.00

16 จดัซ้ือพดัลมติดผนงั - ศพอส. 10,000.00                 10,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพรีะพงศ์ ร้านพรีะพงศ์ ราคาต่่าสุด 64/2562 ลว.28 ม.ิย.2562

10,000.00 10,000.00

17 จา้งเหมาซ่อมแซม CCTV 14,445.00                 14,445.00               เฉพาะเจาะจง บมจ.ทโีอท ี บมจ.ทโีอท ี ราคาต่่าสุด 119/2562 ลว.28 ม.ิย.2562

14,445.00 14,445.00

18 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 7,500.00                  7,500.00                 เฉพาะเจาะจง อูเ่คิร์กรถยกเชยีงใหม่ อูเ่คิร์กรถยกเชยีงใหม่ ราคาต่่าสุด 120/2562 ลว.28 ม.ิย.2562

กง-7304 ลพ 7,500.00 7,500.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองการศึกษา 15,680.00                 15,680.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 66/2562 ลว.8 ก.ค.2562

15,680.00 15,680.00

2 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-ส่านกัปลัด 26,396.00                 26,396.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 67/2562 ลว.9 ก.ค.2562

26,396.00 26,396.00

3 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-กองคลัง 13,690.00                 13,690.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 68/2562 ลว.9 ก.ค.2562

13,690.00 13,690.00

4 จดัซ้ือหวัฉดีน้า่ดับเพลิง 21,500.00                 21,500.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เชยีงใหมอ่ปุกรณ์ดับเพลิง หจก.เชยีงใหมอ่ปุกรณ์ดับเพลิง ราคาต่่าสุด 69/2562 ลว.18 ก.ค.2562

21,500.00 21,500.00

5 จดัซ้ือกล้องถา่ยรูป-กองการศึกษา 34,400.00                 34,400.00               เฉพาะเจาะจง บมจ.บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ บมจ.บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ ราคาต่่าสุด 70/2562 ลว.18 ก.ค.2562

34,400.00 34,400.00

6 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส่านกังาน-ศพอส. 9,680.00                  9,680.00                 เฉพาะเจาะจง อานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ เฮ้าส์ อานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ เฮ้าส์ ราคาต่่าสุด 72/2562 ลว.19 ก.ค.2562

9,680.00 9,680.00

7 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 24,000.00                 24,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ ราคาต่่าสุด 121/2562 ลว.1 ก.ค.2562

นายบญุฤทธิ ์ ค่าอิน่ 24,000.00 24,000.00

8 จา้งเหมาประดับตกแต่งรถขบวน 25,000.00                 25,000.00               เฉพาะเจาะจง นายเดช  อกิ้าเหนดิ นายเดช  อกิ่าเหนดิ ราคาต่่าสุด 123/2562 ลว.9 ก.ค.2562

แหเ่ทยีนพรรษา 25,000.00 25,000.00

9 จา้งเหมาขดุลอกล่าเหมอืงสาธารณะ 165,000.00               165,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี ราคาต่่าสุด 125/2562 ลว.11 ก.ค.2562

165,000.00 165,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกลุธดิา  สายหล้า นางสาวกลุธดิา  สายหล้า ราคาต่่าสุด 132/2562 ลว.1 ส.ค.2562

นางสาวกลุธดิา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

2 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวเิชยีร  ธนินัชยั นายวเิชยีร  ธนินัชยั ราคาต่่าสุด 133/2562 ลว.1 ส.ค.2562

นายวเิชยีร  ธนินัชยั 16,000.00 28,700.00

3 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกนัทา นายณรงค์  ปวงกนัทา ราคาต่่าสุด 134/2562 ลว.1 ส.ค.2562

นายณรงค์  ปวงกนัทา 16,000.00 16,000.00

4 จา้งเหมารถตู้ไปดูงานร้อยเอด็ 18,000.00                 18,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสมยงค์  ชยัเรือง นายสมยงค์  ชยัเรือง ราคาต่่าสุด 135/2562 ลว.6 ส.ค.2562

18,000.00 18,000.00

5 จา้งเหมารถตู้ไปดูงานร้อยเอด็ 18,000.00                 18,000.00               เฉพาะเจาะจง นายยทุธภมู ิ โด่งดัง นายยทุธภมู ิ โด่งดัง ราคาต่่าสุด 136/2562 ลว.6 ส.ค.2562

18,000.00 18,000.00

6 จดัซ้ือชดุปฏบิติังานตามมาตรฐาน 12,400.00                 12,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกณุทริาภณัฑ์ ร้านกณุทริาภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 73/2562 ลว.6 ส.ค.2562

การแพทยฉ์กุเฉนิ 12,400.00 12,400.00

7 จดัซ้ือชดุปฏบิติังานแบบชดุหมี 9,500.00                  9,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านกณุทริาภณัฑ์ ร้านกณุทริาภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 74/2562 ลว.6 ส.ค.2562

พร้อมหมวก 9,500.00 9,500.00

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองคลัง 21,550.00                 21,550.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 75/2562 ลว.6 ส.ค.2562

21,550.00 21,550.00

9 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 9,545.00                  9,545.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ราคาต่่าสุด 137/2562 ลว.6 ส.ค.2562

9,545.00 9,545.00

10 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถบรรทกุน้า่ 11,470.00                 11,470.00               เฉพาะเจาะจง ร้านรุตต์ิการชา่ง ร้านรุตต์ิการชา่ง ราคาต่่าสุด 139/2562 ลว.8 ส.ค.2562

เอนกประสงค์ 11,470.00 11,470.00

11 จา้งเหมารถตู้ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 30,000.00                 30,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกลัปช์ยั  อดดี นายกลัปช์ยั  อดดี ราคาต่่าสุด 141/2562 ลว.13 ส.ค.2562

30,000.00 30,000.00

12 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถกระเชา้ 2,555.16                  2,555.16                 เฉพาะเจาะจง บจก.ธาราล่าพนูอีซูซุเซลส์ บจก.ธาราล่าพนูอีซูซุเซลส์ ราคาต่่าสุด 142/2562 ลว.13 ส.ค.2562

2,555.16 2,555.16

13 จา้งเหมาซ่อมแซมโนต๊บุค้ 3,500.00                  3,500.00                 เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มเีดีย ราคาต่่าสุด 143/2562 ลว.14 ส.ค.2562

3,500.00 3,500.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

14 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 4,403.05                  4,403.05                 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโซ่ ประเทศไทย บจก.ริโซ่ ประเทศไทย ราคาต่่าสุด 144/2562 ลว.14 ส.ค.2562

  4,403.05

15 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเยบ็ชดุ 1,868.50                  1,868.50                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ราคาต่่าสุด 145/2562 ลว.15 ส.ค.2562

1,868.50 1,868.50

16 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนหนา้โรงเรียน 23,500.00                 23,500.00               เฉพาะเจาะจง จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี ราคาต่่าสุด 146/2562 ลว.15 ส.ค.2562

อนบุาล อบต.หว้ยยาบ 23,500.00 23,500.00

17 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเยบ็ชดุ 560.00                     560.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ราคาต่่าสุด 138/2562 ลว.6 ส.ค.2562

560.00 560.00

18 จา้งเหมาจดัท่าปา้ยไวนลิจติอาสา 360.00                     360.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรศิลป์ ร้านภทัรศิลป์ ราคาต่่าสุด 140/2562 ลว.8 ส.ค.2562

360.00 360.00

19 จา้งเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ 19,795.00                 19,795.00               เฉพาะเจาะจง บมจ.ทโีอที บมจ.ทโีอที ราคาต่่าสุด 147/2562 ลว.21 ส.ค.2562

19,795.00 19,795.00

20 จา้งเหมาติดต้ังหมายเลขโทรศัพท์ 1,605.00                  1,605.00                 เฉพาะเจาะจง บมจ.ทโีอที บมจ.ทโีอที ราคาต่่าสุด 148/2562 ลว.21 ส.ค.2562

และอนิเตอร์เนต็ 1,605.00 1,605.00

21 จา้งเหมาขดุลอกล่าเหมอืงเพือ่ก่าจดั 68,000.00                 68,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพซีี แมชชนีเนอร่ี หจก.เคพซีี แมชชนีเนอร่ี ราคาต่่าสุด 149/2562 ลว.15 ส.ค.2562

เศษไม ้วชัพชื ทีป่ดิทางน้า่ 68,000.00 68,000.00

22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00                  2,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านพโีอแอร์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 150/2562 ลว.21 ส.ค.2562

2,000.00 2,000.00

23 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1,860.00                  1,860.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 76/2562 ลว.7 ส.ค.2562

1,860.00 1,860.00

24 จดัซ้ือพานพุม่ 2,380.00                  2,380.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 77/2562 ลว.7 ส.ค.2562

2,380.00 2,380.00

25 จดัซ้ือยางรถยนต์บรรทกุน้า่เอนกประสงค์ 14,000.00                 14,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ใจเจริญ หจก.ใจเจริญ ราคาต่่าสุด 78/2562 ลว.14 ส.ค.2562

14,000.00 14,000.00

26 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 55,800.00                 55,600.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 79/2562 ลว.15 ส.ค.2562

กองคลัง 52,600.00 55,600.00

27 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 28,900.00                 27,300.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 80/2562 ลว.15 ส.ค.2562

กองชา่ง 27,300.00 27,300.00

28 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 27,900.00                 26,300.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 81/2562 ลว.15 ส.ค.2562

งานพฒันาชมุชน 27,800.00 26,300.00



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

29 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 27,900.00                 26,300.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 82/2562 ลว.15 ส.ค.2562

งานสาธารณสุข 27,800.00 26,300.00

30 จดัซ้ือเทปสะทอ้นแสง 1,605.00                  1,605.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.นอธเวดิเซฟต้ี แอนด์ ซัพพลาย หจก.นอธเวดิเซฟต้ี แอนด์ ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 83/2562 ลว.15 ส.ค.2562

1,605.00 1,605.00

31 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-กองชา่ง 7,582.00                  7,582.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 84/2562 ลว.26 ส.ค.2562

7,582.00 7,582.00

32 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน-กองการศึกษา 21,970.00                 21,970.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 85/2562 ลว.26 ส.ค.2562

21,970.00 21,970.00

33 จดัซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี ้4 ชดุ 20,000.00                 20,000.00               เฉพาะเจาะจง อานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ เฮ้าส์ อานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ เฮ้าส์ ราคาต่่าสุด 86/2562 ลว.26 ส.ค.2562

20,000.00 20,000.00

34 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ 44,945.00                 44,945.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนกิรแอร์ ร้านนกิรแอร์ ราคาต่่าสุด 87/2562 ลว.26 ส.ค.2562

20,000.00 20,000.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 22,494.00                 22,494.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 91/2562 ลว.3 ก.ย.2562

ศพด.+ร.ร.อนบุาล 22,494.00 22,494.00

2 จดัซ้ือวสัดุการศึกษา 16,337.00                 16,337.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 92/2562 ลว.3 ก.ย.2562

ศพด.+ร.ร.อนบุาล 16,337.00 16,337.00

3 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองโรเนยีว 6,420.00                  6,420.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) ราคาต่่าสุด 93/2562 ลว.3 ก.ย.2562

6,420.00 6,420.00

4 จดัซ้ือวทิยรัุบส่ง ระบบ VHF/FM 36,000.00                 36,000.00               เฉพาะเจาะจง ล่าพนูวทิยส่ืุอสาร ล่าพนูวทิยส่ืุอสาร ราคาต่่าสุด 90/2562 ลว.3 ก.ย.2562

36,000.00 36,000.00

5 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Epson L3110 10,300.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 94/2562 ลว.3 ก.ย.2562

8,000.00 8,000.00

6 จดัซ้ือโทรศัพทไ์ร้สาย 4,000.00                  2,960.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 95/2562 ลว.4 ก.ย.2562

2,960.00 2,960.00

7 จดัซ้ือโต๊ะประชาสัมพนัธ์ 6,700.00                  6,700.00                 เฉพาะเจาะจง อานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ เฮ้าส์ อานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ เฮ้าส์ ราคาต่่าสุด 96/2562 ลว.4 ก.ย.2562

6,700.00 6,700.00

8 จา้งเหมาซ่อมแซมกระจกหอ้งปลัด 1,100.00                  1,100.00                 เฉพาะเจาะจง นายนคิม  ค่าทา นายนคิม  ค่าทา ราคาต่่าสุด 151/2562 ลว.9 ก.ย.2562

1,100.00 1,100.00

9 จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โนต๊บุค้ 21,000.00                 21,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 97/2562 ลว.10 ก.ย.2562

21,000.00 21,000.00

10 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ์ 21,330.00                 21,330.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 98/2562 ลว.10 ก.ย.2562

21,330.00 21,330.00

11 จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน 18,920.00                 18,920.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 99/2562 ลว.10 ก.ย.2562

18,920.00 18,920.00

12 จา้งเหมาซ่อมแซมบ่ารุงรักษา 19,313.50                 19,313.50               เฉพาะเจาะจง หจก.ใจเจริญ หจก.ใจเจริญ ราคาต่่าสุด 156/2562 ลว.19 ก.ย.2562

รถหมายเลขทะเบยีน กข-5791 19,313.50 19,313.50

13 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,687.00                  9,687.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี ราคาต่่าสุด 100/2562 ลว.16 ก.ย.2562

9,687.00 9,687.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

14 จดัซ้ือสายส่งน้า่ดับเพลิง 18,300.00                 18,300.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เชยีงใหมอ่ปุกรณ์ดับเพลิง หจก.เชยีงใหมอ่ปุกรณ์ดับเพลิง ราคาต่่าสุด 101/2562 ลว.16 ก.ย.2562

  18,300.00

15 จดัซ้ือปล๊ักพว่ง 7,180.00                  7,180.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 102/2562 ลว.16 ก.ย.2562

7,180.00 7,180.00

16 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 5,886.00                  5,886.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ราคาต่่าสุด 154/2562 ลว.16 ก.ย.2562

5,886.00 5,886.00

17 จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ส่านกังาน-พช 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 103/2562 ลว.17 ก.ย.2562

16,000.00 16,000.00

18 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนและพนงั 47,000.00                 47,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี ราคาต่่าสุด 157/2562 ลว.20 ก.ย.2562

ล่าเหมอืง หมู ่1 แจซ้้อน 47,000.00 47,000.00

19 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม 165,000.00               165,000.00              เฉพาะเจาะจง จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี จ.ส.อ.ธวชั  ปาลี ราคาต่่าสุด 158/2562 ลว.20 ก.ย.2562

ปรับเกล่ียหมู ่4, 6 – 10, 13-14 และ 16 165,000.00 165,000.00

20 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม 263,000.00               263,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.มาวนิกอ่สร้าง หจก.มาวนิกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 159/2562 ลว.20 ก.ย.2562

ปรับเกล่ียหมู ่1, 3 – 7, 9, 13 และ 16 263,000.00 263,000.00

21 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 850.00                     850.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.หว้ยไซมอเตอร์ หจก.หว้ยไซมอเตอร์ ราคาต่่าสุด 156.1/2562 ลว.19 ก.ย.2562

850.00 850.00

22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์ 1,200.00                  1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มเีดีย ราคาต่่าสุด 155/2562 ลว.19 ก.ย.2562

HP 1020 1,200.00 1,200.00

23 จดัซ้ือน้า่ยาเคมส่ีาหรับถงัดับเพลิง 5,400.00                  5,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเชยีงใหมดั่บเพลิงและกูภ้ยั ร้านเชยีงใหมดั่บเพลิงและกูภ้ยั ราคาต่่าสุด 104/2562 ลว.20 ก.ย.2562

5,400.00 5,400.00

24 จดัซ้ืออาหารเสริมนม (กล่อง) 105,570.00               105,570.00              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ ราคาต่่าสุด ส.4/2562 ลว.25 ก.ย.2562

105,570.00 105,570.00

25 จา้งซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู ่2 หมู ่6 45,000.00                 45,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี ราคาต่่าสุด 160/2562 ลว.25 ก.ย.2562

หมู ่16 45,000.00 45,000.00

26 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังทางไป 35,000.00                 35,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี หจก.เคพซีี แมชชนิเนอร่ี ราคาต่่าสุด 161/2562 ลว.27 ก.ย.2562

น้า่ตกหว้ยมว่ง 35,000.00 35,000.00

27 จา้งเหมาประเมนิความพงึพอใจ 19,000.00                 19,000.00               เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภฎัล่าปาง มหาวทิยาลัยราชภฎัล่าปาง ราคาต่่าสุด 162/2562 ลว.27 ก.ย.2562

19,000.00 19,000.00

28 จา้งซ่อมแซมถนนคสล.หมู ่1 หมู ่6 145,000.00               145,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุรชยั  ปาลี นายสุรชยั  ปาลี ราคาต่่าสุด ส.19/2562 ลว.27 ก.ย.2562

หมู ่16 145,000.00 145,000.00


