แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
น.ส.กัณฐิกา ปาลี
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
นายคมกริช วงค์คม
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
น.ส.เจนจิรา เสกิละ
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
นายศรีวนั อิกาเหนิด
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
นายปฐมพงษ์ ภูบ่ ปุ ผา
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
น.ส.พิรัญญา คาทา
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
นายศุภวัฒน์ ทองอิน
จ้างเหมาบุคคล กองคลัง
น.ส.สุภาพร อินทรภิรมย์
จ้างเหมาบุคคล กองคลัง
น.ส.พรนิภา ศรีไม้
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นางสาวกรธิกา สายหล้า
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายวิเชียร ธินนั ชัย
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายณรงค์ ปวงกันทา

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
48,000.00

ราคากลาง
(บาท)
48,000.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
น.ส.กัณฐิกา ปาลี
48,000.00
นายคมกริช วงค์คม
48,000.00
น.ส.เจนจิรา เสกิละ
48,000.00
นายศรีวนั อิกาเหนิด
48,000.00
นายปฐมพงษ์ ภูบ่ ปุ ผา
48,000.00
น.ส.พิรัญญา คาทา
48,000.00
นายศุภวัฒน์ ทองอิน
48,000.00
น.ส.สุภาพร อินทรภิรมย์
48,000.00
น.ส.พรนิภา ศรีไม้
48,000.00
นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายวิเชียร ธินนั ชัย
16,000.00
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
16,000.00
นายณรงค์ ปวงกันทา
16,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
น.ส.กัณฐิกา ปาลี
48,000.00
นายคมกริช วงค์คม
48,000.00
น.ส.เจนจิรา เสกิละ
48,000.00
นายศรีวนั อิกาเหนิด
48,000.00
นายปฐมพงษ์ ภูบ่ ปุ ผา
48,000.00
น.ส.พิรัญญา คาทา
48,000.00
นายศุภวัฒน์ ทองอิน
48,000.00
น.ส.สุภาพร อินทรภิรมย์
48,000.00
น.ส.พรนิภา ศรีไม้
48,000.00
นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายวิเชียร ธินนั ชัย
16,000.00
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
16,000.00
นายณรงค์ ปวงกันทา
16,000.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
1/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

2/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

3/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

4/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

5/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

6/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

7/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

8/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

9/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

10/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

11/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

12/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

13/2563 ลว.1 ต.ค.2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
102,000.00

ราคากลาง
(บาท)
102,000.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

102,000.00

102,000.00

เฉพาะเจาะจง

102,000.00

102,000.00

เฉพาะเจาะจง

108,000.00

108,000.00

เฉพาะเจาะจง

108,000.00

108,000.00

เฉพาะเจาะจง

108,000.00

108,000.00

เฉพาะเจาะจง

108,000.00

108,000.00

เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

21

จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา
น.ส.สุกญ
ั ญา จันต๊ะตึง
จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา
น.ส.อภิษฎา ดวงเงิน
จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา
น.ส.สุพตั รา จีต้ ะนัน
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายที 1
นันชรัศน์
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายที 2
ดารงชัย
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายที 3
ประมวล
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายที 4
ณรงค์ ใจอ้าย
จ้างเหมาจัดทาต้นสลากย้อม

22

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

6,160.00

6,160.00

เฉพาะเจาะจง

23

16,593.45

16,593.45

เฉพาะเจาะจง

24

จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์สว่ นกลาง
หมายเลขทะเบียน กง7304 ลพ
จ้างเหมาจัดทาต้นสลากย้อม

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

25

จัดซื้อน้าดืมสาหรับนักเรียน

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

26

จัดซื้อน้าดืมสาหรับบริการประชาชน

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

14
15
16
17
18
19
20

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
น.ส.สุกญ
ั ญา จันต๊ะตึง
102,000.00
น.ส.อภิษฎา ดวงเงิน
102,000.00
น.ส.สุพตั รา จีต้ ะนัน
102,000.00
นันชรัศน์
108,000.00
ดารงชัย
108,000.00
ประมวล
108,000.00
ณรงค์ ใจอ้าย
108,000.00
นางสาวศรีทอน ปาลี
5,000.00
ร้านแฟกซ์กอ๊ ปปีเ้ ซนเตอร์
6,160.00
บริษทั นอร์ท เวฟ จากัด
16,593.45
นายขรรค์ชยั ปินไชย
5,000.00
นายเกียรติพงษ์ ประสงค์ทรัพย์
20,000.00
นายเกียรติพงษ์ ประสงค์ทรัพย์
20,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
น.ส.สุกญ
ั ญา จันต๊ะตึง
102,000.00
น.ส.อภิษฎา ดวงเงิน
102,000.00
น.ส.สุพตั รา จีต้ ะนัน
102,000.00
นันชรัศน์
108,000.00
ดารงชัย
108,000.00
ประมวล
108,000.00
ณรงค์ ใจอ้าย
108,000.00
นางสาวศรีทอน ปาลี
5,000.00
ร้านแฟกซ์กอ๊ ปปีเ้ ซนเตอร์
6,160.00
บริษทั นอร์ท เวฟ จากัด
16,593.45
นายขรรค์ชยั ปินไชย
5,000.00
นายเกียรติพงษ์ ประสงค์ทรัพย์
20,000.00
นายเกียรติพงษ์ ประสงค์ทรัพย์
20,000.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
14/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

15/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

16/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

17/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

18/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

19/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

20/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

21/2562 ลว.9 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

22/2562 ลว.15 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

23/2563 ลว.15 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

20/2563 ลว.19 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

1/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

2/2563 ลว.1 ต.ค.2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
9,150.00

ราคากลาง
(บาท)
9,150.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

27

จัดซื้อหนังสือพิมพ์บริการประชาชน

เฉพาะเจาะจง

28

จ้างก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 10 บ้านแสนตอ

830,000.00

800,068.00

E-Bidding

29

จัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562

282,545.20

282,545.20

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
บี แอนด์ จี เซอร์วสิ
9,150.00
หจก.ฉัตรนภา คอนสตรัคชัน
0.00
หจก.เอ แอนด์ พี คอนสตรัคชัน
770,000.00
หจก.มิงเมธี การโยธา
785,000.00
สหกรณ์โคนม จังหวัดเชียงใหม่
282,545.20

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
บี แอนด์ จี เซอร์วสิ
9,150.00
หจก.เอ แอนด์ พี คอนสตรัคชัน
770,000.00

สหกรณ์โคนม จังหวัดเชียงใหม่
282,545.20

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
3/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ราคาตาสุด

1/2563 ลงวันที 22 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

1/2563 ลว. 31 ต.ค.2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
8,000.00

ราคากลาง
(บาท)
8,000.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง

72,000.00

72,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ วงศ์คม
8,000.00
นายราไพ จันต๊ะตึง
72,000.00
ภัทรศิลป์
4,320.00

2

จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายอภิชาติ วงศ์คม
จ้างเหมาจัดทาซุ้มประตูปา่

3

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล

4,320.00

4,320.00

เฉพาะเจาะจง

4

จัดซื้อม่านบังแสงพร้อมติดตัง้

9,750.00

9,750.00

เฉพาะเจาะจง

1

5

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

6

จัดซื้อเครืองอ่านบัตร

7

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 3

8

ธนวินท์ ผ้าม่าน

82,000.00

82,000.00

เฉพาะเจาะจง

9,750.00
ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์
82,000.00

2,100.00

2,100.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

2,100.00
นายอาณัณท์ สุภาษี
40,000.00

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง

9,400.00

9,400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
9,400.00

9

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง

21,820.00

21,820.00

เฉพาะเจาะจง

10

จัดซื้อหมึกเครืองโรเนียว

2,140.00

2,140.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
21,820.00
บจก.ริโซ่ ประเทศไทย

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
นายอภิชาติ วงศ์คม
8,000.00
นายราไพ จันต๊ะตึง
72,000.00
ภัทรศิลป์
4,320.00
ธนวินท์ ผ้าม่าน
9,750.00
ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์
82,000.00
บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

2,100.00
นายอาณัณท์ สุภาษี
40,000.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
9,400.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
21,820.00
บจก.ริโซ่ ประเทศไทย

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
24/2563 ลว.1 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

25/2563 ลว.6 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

26/2563 ลว.8 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

4/2563 ลว.8 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

5/2563 ลว.8 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

6/2563 ลว.8 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

27/2563 ลว.13 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

7/2563 ลว.14 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

8/2563 ลว.14 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

9/2563 ลว.15 พ.ย.2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

11

จ้างเหมาจัดทาปฏิทนิ ประจาปี 2563

75,000.00

75,000.00

เฉพาะเจาะจง

12

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตัง้ ห้องประชุม

95,000.00

95,000.00

เฉพาะเจาะจง

13

จัดซื้อวัสดุสานักงาน-กองคลัง

9,451.00

9,451.00

เฉพาะเจาะจง

14

จัดซื้อวัสดุสานักงาน-กองช่าง

5,744.00

5,744.00

เฉพาะเจาะจง

15

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สว่ นกลาง
หมายเลขทะเบียน กฉ-3058
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
แบบพกพา-กองการศึกษา
จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้างซ่อมแซม
บ้านผูพ้ กิ าร
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง

2,751.83

2,751.83

เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00

เฉพาะเจาะจง

197,300.00

197,300.00

เฉพาะเจาะจง

4,460.00

4,460.00

เฉพาะเจาะจง

16
17
18
19

จ้างก่อสร้างโรงอาหารสาหรับ
โรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

805,000.00

ราคากลาง
(บาท)

817,738.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

e-bidding

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
2,140.00
หจก.สมพรการพิมพ์
75,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
2,140.00
หจก.สมพรการพิมพ์
75,000.00
ธนวินท์ ผ้าม่าน
ธนวินท์ ผ้าม่าน
95,000.00
95,000.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอรี่
9,451.00
9,451.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอรี่
5,744.00
5,744.00
บริษทั โตโยต้าริช จากัด
บริษทั โตโยต้าริช จากัด
2,751.83
2,751.83
บริษทั ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จากัด บริษทั ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จากัด
3,500.00
3,500.00
ร้านคากองวัสดุกอ่ สร้าง
ร้านคากองวัสดุกอ่ สร้าง
197,000.00
197,000.00
บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

4,460.00
หจก.ลาพูนสมลักษณ์กอ่ สร้าง
741,562.03

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

4,460.00
หจก.ลาพูนสมลักษณ์กอ่ สร้าง
741,562.03

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาตาสุด

28/2563 ลว.15 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

10/2563 ลว.18 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

11/2563 ลว.22 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

12/2563 ลว.20 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

29/2563 ลว.22 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

30/2563 ลว.22 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

13/2563 ลว.25 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

14/2563 ลว.25 พ.ย.2562

ราคาตาสุด

2/2563 ลว.13 ธ.ค.2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
16,000.00

ราคากลาง
(บาท)
16,000.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง

2,340.00

2,340.00

เฉพาะเจาะจง

5

จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นางสาวกรธิกา สายหล้า
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายวิเชียร ธินนั ชัย
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายวุฒิกรณ์ มหาไม้
จ้างเหมาซ่อมแซมเครืองตัดหญ้า

6

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล

7

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฮโดรลิค
รถกระเซ้า 81-0534
จ้างเหมาบุคคล ประจารถ EMS
นายกฤตยเกียรติ์ อิมจาด

16,445.90

16,445.90

เฉพาะเจาะจง

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

9

จ้างเหมาซ่อมแซมเครืองพ่นหมอกควัน

7,000.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

10

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล

1,800.00

1,800.00

เฉพาะเจาะจง

1
2
3
4

8

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายวิเชียร ธินนั ชัย
16,000.00
นายบุญฤทธิ์ คาอิน่
16,000.00
นายวุฒิกรณ์ มหาไม้
16,000.00
นายอนุพล ปาลี
300.00
ภัทรศิลป์
2,340.00
หจก.ชัยพัฒนายนต์
16,445.90
นายกฤตยเกียรติ์ อิมจาด
20,000.00
บริษทั บ้านท้องถิน่ ไทย จากัด
7,000.00
นางรัชนีวรรณ ทะริยะ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายวิเชียร ธินนั ชัย
16,000.00
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
16,000.00
นายวุฒิกรณ์ มหาไม้
16,000.00
นายอนุพล ปาลี
300.00
ภัทรศิลป์
2,340.00
หจก.ชัยพัฒนายนต์
16,445.90
นายกฤตยเกียรติ์ อิมจาด
20,000.00
บริษทั บ้านท้องถินไทย จากัด
7,000.00
นางรัชนีวรรณ ทะริยะ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
33/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

34/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

35/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

36/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

37/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

38/2563 ลว.13 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

39/2563 ลว.13 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

40/2563 ลว.16 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

41/2563 ลว.16 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

42/2563 ลว.18 ธ.ค.2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

11
12

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง
พระบรมฉายาลักษณ์
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์งานโคนมฯ
จ้างเหมาออร์แกไนซ์
งานโคนมฯ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

319,100.00

319,100.00

เฉพาะเจาะจง

14

จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
โครงการศูนย์พอ่ ดอยหมัด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

15

จัดซื้อวัสดุสานักงาน-สานักปลัด

3,970.00

3,970.00

เฉพาะเจาะจง

16

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทมิี ใช่ยา

6,722.00

6,722.00

เฉพาะเจาะจง

13

27,460.00

27,460.00

เฉพาะเจาะจง

7,175.00

7,175.00

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
1,800.00
ภัทรศิลป์
40,000.00
319,100.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
1,800.00
ภัทรศิลป์
40,000.00
0.00
319,100.00

นายถนอม ปัญญาเรือง
27,460.00
ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์
7,175.00
บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอรี่
3,970.00
ร้านเวลาเภสัช
6,722.00

นายถนอม ปัญญาเรือง
27,460.00
ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์
7,175.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
3,970.00
ร้านเวลาเภสัช
6,722.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาตาสุด

43/2563 ลว.20 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

44/2563 ลว.28 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

15/2563 ลว.12 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

16/2563 ลว.12 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

17/2563 ลว.17 ธ.ค.2562

ราคาตาสุด

16/2563 ลว.12 ธ.ค.2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
5,000.00

ราคากลาง
(บาท)
5,000.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

1

จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้

2

จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร

6,000.00

5,500.00

เฉพาะเจาะจง

3

จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนม

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

4

จ้างเหมาจัดทาชุดของขวัญของรางวัล

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

5

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

2,010.00

2,010.00

เฉพาะเจาะจง

6

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

19,870.97

19,870.97

เฉพาะเจาะจง

8

จ้างเหมาบุคคล-การแพทย์ฉกุ เฉิน
นายคมกริช วงค์คม
จ้างเหมาบุคคล-งานป้องกัน
นายปรัชญา ปาลี
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจาทาง

60,000.00

60,000.00

เฉพาะเจาะจง

9

จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้างสาหรับบ้านผูพ้ กิ าร

37,740.00

37,740.00

เฉพาะเจาะจง

7

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านอานนท์เฟอร์นเิ จอร์
5,000.00
ร้านอานนท์เฟอร์นเิ จอร์
6,000.00
บจก.ซีเอ็ม ไนท์ โซลูชนั
3,000.00
นายดุสติ จันต๊ะตึง
15,000.00
ร้านถนอมโชคชัยการเกษตร
2,010.00
นายคมกริช วงค์คม
12,000.00
นายปรัชญา ปาลี
19,870.97
นายภัทรพงศ์ กลิน่ รื่น
60,000.00
ร้านคากองวัสดุกอ่ สร้าง
37,740.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ร้านอานนท์เฟอร์นเิ จอร์
5,000.00
ร้านอานนท์เฟอร์นเิ จอร์
5,500.00
บจก.ซีเอ็ม ไนท์ โซลูชนั
3,000.00
นายดุสติ จันต๊ะตึง
15,000.00
ร้านถนอมโชคชัยการเกษตร
2,010.00
นายคมกริช วงค์คม
12,000.00
นายปรัชญา ปาลี
19,870.97
นายภัทรพงศ์ กลินรืน
60,000.00
ร้านคากองวัสดุกอ่ สร้าง
37,740.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
22/2563 ลว.3 ม.ค.2563

ราคาตาสุด

23/2563 ลว.3 ม.ค.2563

ราคาตาสุด

47/2563 ลว.3 ม.ค.2563

ราคาตาสุด

48/2563 ลว.6 ม.ค.2563

ราคาตาสุด

26/2563 ลว.15 ม.ค.2563

ราคาตาสุด

51/2563 ลว.16 ม.ค.2563

ราคาตาสุด

53/2563 ลว.17 ม.ค.2563

ราคาตาสุด

54/2563 ลว.24 ม.ค.2563

ราคาตาสุด

27/2563 ลว.29 ม.ค.2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ลาดับที่
1

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
777.00

ราคากลาง
(บาท)
777.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

777.00
2

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-สานักปลัด

3

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง

4

26,750.00

26,750.00

เฉพาะเจาะจง

1,400.00

1,400.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

จ้างเหมาบุคคล-กองช่าง
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
จ้างเหมาบุคคล-กองช่าง
นางสาวกรธิกา สายหล้า
จ้างเหมาบุคคล-กองช่าง
นายณรงค์ ปวงกันทา
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิน

1,400.00

1,400.00

เฉพาะเจาะจง

8

จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์-กองช่าง

1,750.00

1,750.00

เฉพาะเจาะจง

5
6

10
11

จ้างเหมาซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน กมร-730 ลพ
จ้างเหมาซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์

4,955.00

4,955.00

เฉพาะเจาะจง

850.00

850.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
26,750.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
1,400.00
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
16,000.00
นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายณรงค์ ปวงกันทา
16,000.00
ร้านแฟกซ์กอ๊ ปปีเ้ ซนเตอร์
1,400.00
บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

1,750.00
ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
4,955.00
ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
28/2563 ลว.4 ก.พ.2563

777.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้

26,750.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
1,400.00
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
16,000.00
นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายณรงค์ ปวงกันทา
16,000.00
ร้านแฟกซ์กอ๊ ปปีเ้ ซนเตอร์
1,400.00
บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

1,750.00
ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
4,955.00
ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์

ราคาตาสุด

29/2563 ลว.4 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

30/2563 ลว.4 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

55/2563 ลว.3 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

56/2563 ลว.3 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

57/2563 ลว.3 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

58/2563 ลว.3 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

59/2563 ลว.3 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

60/2563 ลว.6 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

61/2563 ลว.6 ก.พ.2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง
หมายเลขทะเบียน 1 กฉ-1308 ลพ
จ้างเหมาบุคคล-กองช่าง
นายวิเชียร ปวงกันทา
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้า
หมายเลขทะเบียน บน-2321
จ้างเหมาจัดสถานทีงานสรงน้า
พระธาตุวดั สันพระเจ้าแดง
จ้างเหมาจัดสถานทีพร้อมรื้อถอน
งานกีฬา อบต.ห้วยยาบ
จ้างเหมาจัดทาเครืองสักการะ
ประเพณีเตียวขึน้ ดอยงุ้ม
จ้างเหมาขุดลอกลาเหมือง สายหน้าวัด
ศรีดอนชัย หมู่ 1 บ้านแจ้ซ้อน
จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ห้ามทิง้ ขยะ
จ้างเหมาจัดสถานทีพร้อมรื้อถอน

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

6,736.84

6,736.84

เฉพาะเจาะจง

2,279.10

2,279.10

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

58,000.00

58,000.00

เฉพาะเจาะจง

11,500.00

11,500.00

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

49,862.00

49,862.00

เฉพาะเจาะจง

21

จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้า
หมายเลขทะเบียน บน-2321
จัดซื้อเสือ้ กีฬา

40,600.00

40,600.00

เฉพาะเจาะจง

22

จัดซื้ออุปกรณ์กฬี าและถ้วยรางวัล

16,400.00

16,400.00

เฉพาะเจาะจง

23

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตัง้

88,900.00

88,900.00

เฉพาะเจาะจง

12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
850.00
850.00
นายวิเชียร ปวงกันทา
นายวิเชียร ปวงกันทา
6,736.84
6,736.84
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ใจเจริญ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ใจเจริญ
2,279.10
2,279.10
นายยอดยิง ศรียาบ
นายยอดยิง ศรียาบ
3,000.00
3,000.00
นายสุทศั น์ สมพงษ์
นายสุทศั น์ สมพงษ์
20,000.00
20,000.00
นายประยูร วงค์คม
นายประยูร วงค์คม
10,000.00
3,000.00
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เคพีซี แมชชินเนอรี ห้างหุน้ ส่วนจากัด เคพีซี แมชชินเนอรี
58,000.00
58,000.00
พีเจ ดีไซน์
พีเจ ดีไซน์
11,500.00
11,500.00
นายพร วงค์คม
นายพร วงค์คม
3,000.00
3,000.00
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ใจเจริญ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ใจเจริญ
49,862.00
3,000.00
ร้านเอ็นทีสปอร์ตลาพูน
ร้านเอ็นทีสปอร์ตลาพูน
40,600.00
40,600.00
ร้านเอ็นทีสปอร์ตลาพูน
ร้านเอ็นทีสปอร์ตลาพูน
16,400.00
3,000.00
นายธนวินท์ สียาม
นายธนวินท์ สียาม
88,900.00
88,900.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาตาสุด

62/2563 ลว.6 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

63/2563 ลว.7 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

63.1/2563 ลว.7 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

64/2563 ลว.11 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

65/2563 ลว.13 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

66/2563 ลว.17 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

67/2563 ลว.21 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

68/2563 ลว.25 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

31/2563 ลว.7 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

32/2563 ลว.11 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

33/2563 ลว.11 ก.พ.2563

ราคาตาสุด

34/2563 ลว.12 ก.พ.2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จ้างเหมาบุคคล-การแพทย์ฉกุ เฉิน
นายคมกริช วงค์คม
จ้างเหมาบุคคล-การแพทย์ฉกุ เฉิน
นายกฤตเกียรติ์ อิมจาด
จ้างเหมาติดตัง้ มุง้ ลวดโรงเรียน
อนุบาล อบต.ห้วยยาบ
จ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียน
ผูส้ งู อายุ
จ้างเหมาขุดลอกลลาเหมือง หมู่ 3
บ้านห้วยม่วง
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้า ศพด.
จ้างเหมาจัดสถานทีงานสรงน้า
วัดห้วยยาบ
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน 1กข-1435
จัดซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีทดิี นและ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
21,500.00

ราคากลาง
(บาท)
21,500.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

33,600.00

33,600.00

เฉพาะเจาะจง

28,800.00

28,800.00

เฉพาะเจาะจง

191,000.00

191,000.00

เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

1,490.00

1,490.00

เฉพาะเจาะจง

1,821.90

1,821.90

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์
21,500.00
นายคมกริช วงค์คม
24,000.00
นายกฤตเกียรติ์ อิมจาด
24,000.00
นายอานนท์ บุญมา
33,600.00
นางศรีทอน ปาลี
28,800.00
หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี
191,000.00
นายอานนท์ บุญมา
800.00
นายสมบัติ สีพมิ พ์ใจ
3,000.00
ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
1,490.00
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์
21,500.00
นายคมกริช วงค์คม
24,000.00
นายกฤตเกียรติ์ อิมจาด
24,000.00
นายอานนท์ บุญมา
33,600.00
นางศรีทอน ปาลี
28,800.00
หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี
191,000.00
นายอานนท์ บุญมา
800.00
นายสมบัติ สีพมิ พ์ใจ
3,000.00
ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
1,490.00
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
35/2563 ลว.3 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

70/2563 ลว.1 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

71/2563 ลว.1 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

73/2563 ลว.4 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

76/2563 ลว.10 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

77/2563 ลว.13 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

78/2563 ลว.13 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

79/2563 ลว.19 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

80/2563 ลว.20 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

36/2563 ลว.3 มี.ค.2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
1,821.90
ร้านงามศิลป์
31,030.00
ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
1,940.00
บจก.ริโซ่ ประเทศไทย
6,420.00
บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอรี่
15,727.00
บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอรี่
4,968.00
บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอรี่
6,876.00

12

สิงก่อสร้าง
จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ในการทาหน้ากาก
อนามัย
จัดซื้อยางรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน 1กข-1435
จัดซื้อหมึกโรเนียว

13

จัดซื้อวัสดุสานักงาน-กองคลัง

15,727.00

15,727.00

เฉพาะเจาะจง

14

จัดซื้อวัสดุสานักงาน-กองช่าง

4,968.00

4,968.00

เฉพาะเจาะจง

15

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

6,876.00

6,876.00

เฉพาะเจาะจง

16

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-สานักปลัด

2,550.00

2,550.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
2,550.00

17

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง

3,600.00

3,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
3,600.00

10
11

31,030.00

31,030.00

เฉพาะเจาะจง

1,940.00

1,940.00

เฉพาะเจาะจง

6,420.00

6,420.00

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
1,821.90
ร้านงามศิลป์
31,030.00
ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
1,940.00
บจก.ริโซ่ ประเทศไทย
6,420.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
15,727.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
4,968.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
6,876.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
2,550.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
3,600.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาตาสุด

39/2563 ลว.11 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

40/2563 ลว.20 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

42/2563 ลว.23 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

43/2563 ลว.25 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

44/2563 ลว.25 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

45/2563 ลว.25 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

46/2563 ลว.25 มี.ค.2563

ราคาตาสุด

47/2563 ลว.25 มี.ค.2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง
จ้างเหมาบุคคล กองคลัง
น.ส.พรนิภา ศรีไม้
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นางสาวกรธิกา สายหล้า
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายณรงค์ ปวงกันทา
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
น.ส.กัณฐิกา ปาลี
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
น.ส.พิรัญญา คาทา
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
น.ส.เจนจิรา เสกิละ
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
นายศุภวัฒน์ ทองอิน
จ้างเหมาบุคคล สานักปลัด
นายศรีวนั อิกาเหนิด
จ้างเหมาบุคคล-งานป้องกัน

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
48,000.00

ราคากลาง
(บาท)
48,000.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
น.ส.พรนิภา ศรีไม้
48,000.00
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
16,000.00
นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายณรงค์ ปวงกันทา
16,000.00
น.ส.กัณฐิกา ปาลี
48,000.00
น.ส.พิรัญญา คาทา
48,000.00
น.ส.เจนจิรา เสกิละ
48,000.00
นายศุภวัฒน์ ทองอิน
48,000.00
นายศรีวนั อิกาเหนิด
48,000.00
นายปรัชญา ปาลี

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
น.ส.พรนิภา ศรีไม้
48,000.00
นายบุญฤทธิ์ คาอิน
16,000.00
นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายณรงค์ ปวงกันทา
16,000.00
น.ส.กัณฐิกา ปาลี
48,000.00
น.ส.พิรัญญา คาทา
48,000.00
น.ส.เจนจิรา เสกิละ
48,000.00
นายศุภวัฒน์ ทองอิน
48,000.00
นายศรีวนั อิกาเหนิด
48,000.00
นายปรัชญา ปาลี

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
83/2563 ลว.1 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

84/2563 ลว.1 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

85/2563 ลว.1 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

86/2563 ลว.1 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

87/2563 ลว.1 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

88/2563 ลว.1 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

89/2563 ลว.1 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

90/2563 ลว.1 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

91/2563 ลว.1 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

92/2563 ลว.1 เม.ย.2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

11
12
13
14

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง
นายปรัชญา ปาลี
จ้างเหมาซ่อมแซมเครืองตัดหญ้า
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
สานักปลัด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์
จ้างเหมาซ่อมแซมชุดเครืองเสียง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

590.00

590.00

เฉพาะเจาะจง

2,300.00

2,300.00

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
48,000.00
48,000.00
ห้างหุน้ ส่วนจากัดห้วยไซมอเตอร์ ห้างหุน้ ส่วนจากัดห้วยไซมอเตอร์
590.00
590.00
บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

2,300.00
18,550.00
6,634.00

18,550.00
6,634.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นิรุตติก์ ารช่าง
18,550.00
หจก. ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม

16

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โรคโควิด-19
จ้างเหมาปรับปรุงเว๊ปไซต์

17,000.00

17,000.00

เฉพาะเจาะจง

17

จ้างเหมาจัดทาฐานรองถังบรรจุนา้

70,500.00

70,500.00

เฉพาะเจาะจง

18

25,000.00

25,000.00

เฉพาะเจาะจง

4,200.00

4,200.00

เฉพาะเจาะจง

25,000.00

25,000.00

เฉพาะเจาะจง

21

จ้างเหมาออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
กองช่าง
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์
จ้างเหมาออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
กองการศึกษา
จัดซื้อยางรถครนกระเซ้า

37,107.60

37,107.60

เฉพาะเจาะจง

22

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

3,140.00

3,140.00

เฉพาะเจาะจง

23

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตัง้ ร.ร.อนุบาล

80,000.00

80,000.00

เฉพาะเจาะจง

19
20

4,320.00

4,320.00

เฉพาะเจาะจง

ภัทรศิลป์
4,320.00
บจก.ซีเอ็มไนซ์โซลูชนั
17,000.00
นายวรวุฒิ กัมปุละวัน
70,500.00
นายกิตศิ ักดิ์ ดาวเวียงกัน
25,000.00
ร้านนิรุตติก์ ารช่าง
4,200.00
นายกิตศิ ักดิ์ ดาวเวียงกัน
25,000.00
หจก.ชัยพัฒนายนต์
37,107.60
ร้านเวลาเภสัช
3,140.00
นายธนวินท์ สียาม

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาตาสุด

93/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

94/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

96/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

97/2563 ลว.3 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

100/2563 ลว.9 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

101/2563 ลว.10 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

102/2563 ลว.21 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

104/2563 ลว.23 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

106/2563 ลว.28 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

107/2563 ลว.28 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

48/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

49/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

50/2563 ลว.2 เม.ย.2563

2,300.00
นิรุตติก์ ารช่าง
18,550.00
หจก. ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม

6,634.00
15

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

6,634.00
ภัทรศิลป์
4,320.00
บจก.ซีเอ็มไนซ์โซลูชนั
17,000.00
นายวรวุฒิ กัมปุละวัน
70,500.00
นายกิตศิ ักดิ์ ดาวเวียงกัน
25,000.00
ร้านนิรุตติก์ ารช่าง
4,200.00
นายกิตศิ ักดิ์ ดาวเวียงกัน
25,000.00
หจก.ชัยพัฒนายนต์
37,107.60
ร้านเวลาเภสัช
3,140.00
นายธนวินท์ สียาม

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

24

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ศพด.

19,184.00

19,184.00

เฉพาะเจาะจง

25

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ร.ร.อนุบาล

28,062.00

28,062.00

เฉพาะเจาะจง

26

จัดซื้อไฟฉายคาดศรีษะ

5,100.00

5,100.00

เฉพาะเจาะจง

27

จัดซื้อเครืองสูบน้า

19,076.00

19,076.00

เฉพาะเจาะจง

28

จัดซื้อเครืองวัดอุณหภูมริ ่างกาย

8,400.00

8,400.00

เฉพาะเจาะจง

29

จัดซื้อวัสดุสานักงาน-สานักปลัด

30,275.00

30,275.00

เฉพาะเจาะจง

30

จัดซื้อวัคซีนพิษสุนขั บ้าและอุปกรณ์

34,800.00

34,800.00

เฉพาะเจาะจง

31

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต สายหมูท่ ี 15 บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
หมู่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ

1,498,600.00

1,302,579.20

E-Bidding

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
80,000.00
ร้านณิศาเครืองเขียน
19,184.00
ร้านณิศาเครืองเขียน
28,062.00
ร้านเชียงใหม่ดบั เพลิงและกูภ้ ยั
5,100.00
หจก.กิจอาคมการค้า
19,076.00
หจก.นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย
8,400.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
30,275.00
เอ็น.ซี.เมดิคอล
34,800.00
หจก.รุ่งโพธิ สลิตา
840,000.00
บจก.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง
865,000.00
บจก.วัฒนา ดีวลี อปเม้นท์
891,000.00
หจก.เชียงใหม่สาราญ การโยธา
899,000.00
บจก.เชียงใหม่ มีโชค
1,050,000.00

หจก.กรรณ์วริ ิยะ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
80,000.00
ร้านณิศาเครืองเขียน
19,184.00
ร้านณิศาเครืองเขียน
28,062.00
ร้านเชียงใหม่ดบั เพลิงและกูภ้ ยั
5,100.00
หจก.กิจอาคมการค้า
19,076.00
หจก.นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย
8,400.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
30,275.00
เอ็น.ซี.เมดิคอล
34,800.00
หจก.รุ่งโพธิ สลิตา
840,000.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาตาสุด

51/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

52/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

54/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

55/2563 ลว.8 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

56/2563 ลว.9 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

57/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

58/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ราคาตาสุด

9/2563 ลว.26 มิ.ย.2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
1,068,000.00
บจก.สมทรงแม็คโคร คอนเน็คชัน
1,120,000.00
หจก.ศิริศักดิพ์ ลู ผล ก่อสร้าง
1,330,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

หจก.รุ่งโพธิ สลิตา
480,000.00

ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

บจก.ทีแพค แอสฟัลท์ตกิ แอนด์ คอนกรีต

32

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ สายโรงเรีย835,000.00
นไปคันคลอง บ้านป่าตึง 723,689.44
หมู่ 5
สายโรงเรียนไปคันคลอง บ้านป่าตึง หมู่ 5

E-Bidding

0.00
หจก.รุ่งโพธิ สลิตา
480,000.00
บจก.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง
490,000.00
บจก.วัฒนา ดีวลี อปเม้นท์
522,000.00
หจก.เชียงใหม่สาราญ การโยธา
505,000.00
หจก.กรรณ์วริ ิยะ
593,000.00
หจก.ศิริศักดิพ์ ลู ผล ก่อสร้าง
700,000.00
บจก.ทีแพค แอสฟัลท์ตกิ แอนด์ คอนกรีต

0.00

10/2563 ลว.26 มิ.ย.2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

1

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง
ขนาด 24000 Btu
จัดซื้อวัสดุการศึกษาร.ร.อนุบาล อบต.
ห้วยยาบ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

2
2
3
4
5
9
10
11

จัดซื้อเครืองปรับอากาศ แบบติดผนัง
ขนาด 18000 Btu
จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จ้างเหมาบุคคล กองคลัง
นางสาวศิมา โสภาเนตร
จ้างเหมาบุคคล กองคลัง
นายอิทธิ วงค์คม
จ้างเหมาต่อเติมกระจกกัน้ ห้องเรียน
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้าการเกษตร
หมู่ 1

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
67,600.00

ราคากลาง
(บาท)
52,000.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

33,063.00

33,063.00

เฉพาะเจาะจง

36,060.00

36,060.00

เฉพาะเจาะจง

29,000.00

26,900.00

เฉพาะเจาะจง

5,240.00

5,240.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

-

เฉพาะเจาะจง

-

เฉพาะเจาะจง

8,700.00

เฉพาะเจาะจง

80,500.00

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านพีโอแอร์
52,000.00
บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอรี่
33,063.00
ร้านณรงค์การช่าง
36,060.00
ร้านพีโอแอร์
26,900.00
นายถนอม ปัญญาเรือง
5,240.00
นางสาวศิมา โสภาเนตร
0.00
นายอิทธิ วงค์คม
0.00
นายอานนท์ บุญมา
8,700.00
นายโชติวทิ ย์ แก้วโกวีรโรจน์
0.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ร้านพีโอแอร์
52,000.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
33,063.00
ร้านณรงค์การช่าง
36,060.00
ร้านพีโอแอร์
26,900.00
นายถนอม ปัญญาเรือง
5,240.00
นางสาวศิมา โสภาเนตร
0.00
นายอิทธิ วงค์คม
0.00
นายอานนท์ บุญมา
8,700.00
นายโชติวทิ ย์ แก้วโกวีรโรจน์
80,500.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาตาสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
60/2563 ลว.5 พ.ค.2563

ราคาตาสุด

61/2563 ลว.21 พ.ค.2563

ราคาตาสุด

62/2563 ลว.21 พ.ค.2563

ราคาตาสุด

63/2563 ลว.28 พ.ค.2563

ราคาตาสุด

65/2563 ลว. 29 พ.ค.2563

ราคาตาสุด

108/2563 ลว. 1 พ.ค.2563

ราคาตาสุด

108.1/2563 ลว. 1 พ.ค.2563

ราคาตาสุด

109/2563 ลว. 20 พ.ค.2563

ราคาตาสุด

110/2563 ลว.20 พ.ค.2563

