


แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

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

น.ส.กณัฐิกา  ปาลี 48,000.00 48,000.00

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

นายคมกริช  วงค์คม 48,000.00 48,000.00

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

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

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

นายศรีวนั  อกิ าเหนดิ 48,000.00 48,000.00

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

นายปฐมพงษ ์ ภูบ่ปุผา 48,000.00 48,000.00

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

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

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

นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ 48,000.00 48,000.00

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

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

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

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

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

นางสาวกรธกิา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

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

นายวเิชยีร  ธนินัชยั 16,000.00 16,000.00

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

นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น 16,000.00 16,000.00

13 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกนัทา นายณรงค์  ปวงกนัทา ราคาต  าสุด 13/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายณรงค์  ปวงกนัทา 16,000.00 16,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1
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หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง
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14 จา้งเหมาบคุคล กองการศึกษา 102,000.00               102,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง น.ส.สุกญัญา  จนัต๊ะตึง ราคาต  าสุด 14/2563 ลว.1 ต.ค.2562

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

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

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

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

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

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

นนัชรัศน์ 108,000.00 108,000.00

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

ด ารงชยั 108,000.00 108,000.00

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

ประมวล 108,000.00 108,000.00

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

ณรงค์  ใจอา้ย 108,000.00 108,000.00

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

5,000.00 5,000.00

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

6,160.00 6,160.00

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

หมายเลขทะเบยีน กง7304 ลพ 16,593.45 16,593.45

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

5,000.00 5,000.00

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

20,000.00 20,000.00

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

20,000.00 20,000.00
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27 จดัซ้ือหนงัสือพมิพบ์ริการประชาชน 9,150.00                  9,150.00                 เฉพาะเจาะจง บ ีแอนด์ จ ีเซอร์วสิ บ ีแอนด์ จ ีเซอร์วสิ ราคาต  าสุด 3/2563 ลว.1 ต.ค.2562

9,150.00 9,150.00

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

หมู ่10 บา้นแสนตอ 0.00 770,000.00

หจก.เอ แอนด์ พ ีคอนสตรัคชั น

770,000.00

หจก.มิ งเมธ ีการโยธา

785,000.00

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

ปกีารศึกษา 2562 282,545.20 282,545.20
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แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

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

นายอภชิาติ  วงศ์คม 8,000.00 8,000.00

2 จา้งเหมาจดัท าซุ้มประตูปา่ 72,000.00                 72,000.00               เฉพาะเจาะจง นายร าไพ  จนัต๊ะตึง นายร าไพ  จนัต๊ะตึง ราคาต  าสุด 25/2563 ลว.6 พ.ย.2562

72,000.00 72,000.00

3 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 4,320.00                  4,320.00                 เฉพาะเจาะจง ภทัรศิลป์ ภทัรศิลป์ ราคาต  าสุด 26/2563 ลว.8 พ.ย.2562

4,320.00 4,320.00

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

9,750.00 9,750.00

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

82,000.00 82,000.00

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

2,100.00 2,100.00

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

40,000.00 40,000.00

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

9,400.00 9,400.00

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

21,820.00 21,820.00

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2,140.00 2,140.00

11 จา้งเหมาจดัท าปฏทินิ ประจ าป ี2563 75,000.00                 75,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพมิพ์ หจก.สมพรการพมิพ์ ราคาต  าสุด 28/2563 ลว.15 พ.ย.2562

75,000.00 75,000.00

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

95,000.00 95,000.00

13 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน-กองคลัง 9,451.00                  9,451.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด 11/2563 ลว.22 พ.ย.2562

9,451.00 9,451.00

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

5,744.00 5,744.00

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

หมายเลขทะเบยีน กฉ-3058 2,751.83 2,751.83

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

แบบพกพา-กองการศึกษา 3,500.00 3,500.00

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

บา้นผู้พกิาร 197,000.00 197,000.00

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

4,460.00 4,460.00

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

โรงเรียนอนบุาล อบต.หว้ยยาบ 741,562.03 741,562.03



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรธกิา  สายหล้า นางสาวกรธกิา  สายหล้า ราคาต  าสุด 33/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

นางสาวกรธกิา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

2 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวเิชยีร  ธนินัชยั นายวเิชยีร  ธนินัชยั ราคาต  าสุด 34/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

นายวเิชยีร  ธนินัชยั 16,000.00 16,000.00

3 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบญุฤทธิ ์ ค าอิน่ นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น ราคาต  าสุด 35/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น 16,000.00 16,000.00

4 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวฒิุกรณ์  มหาไม้ นายวฒิุกรณ์  มหาไม้ ราคาต  าสุด 36/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

นายวฒิุกรณ์  มหาไม้ 16,000.00 16,000.00

5 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื องตัดหญ้า 300.00                     300.00                   เฉพาะเจาะจง นายอนพุล  ปาลี นายอนพุล  ปาลี ราคาต  าสุด 37/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

300.00 300.00

6 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 2,340.00                  2,340.00                 เฉพาะเจาะจง ภทัรศิลป์ ภทัรศิลป์ ราคาต  าสุด 38/2563 ลว.13 ธ.ค.2562

2,340.00 2,340.00

7 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบไฮโดรลิค 16,445.90                 16,445.90               เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัพฒันายนต์ หจก.ชยัพฒันายนต์ ราคาต  าสุด 39/2563 ลว.13 ธ.ค.2562

รถกระเซ้า 81-0534 16,445.90 16,445.90

8 จา้งเหมาบคุคล ประจ ารถ EMS 20,000.00                 20,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกฤตยเกยีรต์ิ  อิ มจาด นายกฤตยเกยีรต์ิ  อิ มจาด ราคาต  าสุด 40/2563 ลว.16 ธ.ค.2562

นายกฤตยเกยีรต์ิ  อิ มจาด 20,000.00 20,000.00

9 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องพน่หมอกควัน 7,000.00                  7,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บา้นทอ้งถิน่ไทย จ ากดั บริษทั บา้นทอ้งถิ นไทย จ ากดั ราคาต  าสุด 41/2563 ลว.16 ธ.ค.2562

7,000.00 7,000.00

10 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 1,800.00                  1,800.00                 เฉพาะเจาะจง นางรัชนวีรรณ  ทะริยะ นางรัชนวีรรณ  ทะริยะ ราคาต  าสุด 42/2563 ลว.18 ธ.ค.2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

พระบรมฉายาลักษณ์ 1,800.00 1,800.00

11 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 40,000.00                 40,000.00               เฉพาะเจาะจง ภทัรศิลป์ ภทัรศิลป์ ราคาต  าสุด 43/2563 ลว.20 ธ.ค.2562

ประชาสัมพนัธง์านโคนมฯ 40,000.00 40,000.00

12 จา้งเหมาออร์แกไนซ์ 319,100.00               319,100.00              เฉพาะเจาะจง 0.00 ราคาต  าสุด 44/2563 ลว.28 ธ.ค.2562

งานโคนมฯ 319,100.00 319,100.00

13 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 27,460.00                 27,460.00               เฉพาะเจาะจง นายถนอม  ปญัญาเรือง นายถนอม  ปญัญาเรือง ราคาต  าสุด 15/2563 ลว.12 ธ.ค.2562

โครงการศูนยพ์อ่ดอยหมดั 27,460.00 27,460.00

14 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ 7,175.00                  7,175.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์ ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์ ราคาต  าสุด 16/2563 ลว.12 ธ.ค.2562

7,175.00 7,175.00

15 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน-ส านกัปลัด 3,970.00                  3,970.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด 17/2563 ลว.17 ธ.ค.2562

3,970.00 3,970.00

16 จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ที มใิชย่า 6,722.00                  6,722.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเวลาเภสัช ร้านเวลาเภสัช ราคาต  าสุด 16/2563 ลว.12 ธ.ค.2562

6,722.00 6,722.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 จดัซ้ือโต๊ะเกา้อี้ 5,000.00                  5,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ ร้านอานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ ราคาต  าสุด 22/2563 ลว.3 ม.ค.2563

5,000.00 5,000.00

2 จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 6,000.00                  5,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ ร้านอานนทเ์ฟอร์นเิจอร์ ราคาต  าสุด 23/2563 ลว.3 ม.ค.2563

6,000.00 5,500.00

3 จา้งเหมาต่ออายโุดเมนเนม 3,000.00                  3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเอม็ ไนท ์โซลูชั น บจก.ซีเอม็ ไนท ์โซลูชั น ราคาต  าสุด 47/2563 ลว.3 ม.ค.2563

3,000.00 3,000.00

4 จา้งเหมาจดัท าชดุของขวญัของรางวลั 15,000.00                 15,000.00               เฉพาะเจาะจง นายดุสิต  จนัต๊ะตึง นายดุสิต  จนัต๊ะตึง ราคาต  าสุด 48/2563 ลว.6 ม.ค.2563

15,000.00 15,000.00

5 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 2,010.00                  2,010.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านถนอมโชคชยัการเกษตร ร้านถนอมโชคชยัการเกษตร ราคาต  าสุด 26/2563 ลว.15 ม.ค.2563

2,010.00 2,010.00

6 จา้งเหมาบคุคล-การแพทยฉ์กุเฉนิ 12,000.00                 12,000.00               เฉพาะเจาะจง นายคมกริช  วงค์คม นายคมกริช  วงค์คม ราคาต  าสุด 51/2563 ลว.16 ม.ค.2563

นายคมกริช  วงค์คม 12,000.00 12,000.00

7 จา้งเหมาบคุคล-งานปอ้งกนั 19,870.97                 19,870.97               เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา  ปาลี นายปรัชญา  ปาลี ราคาต  าสุด 53/2563 ลว.17 ม.ค.2563

นายปรัชญา  ปาลี 19,870.97 19,870.97

8 จา้งเหมารถโดยสารรับจา้งไมป่ระจ าทาง 60,000.00                 60,000.00               เฉพาะเจาะจง นายภทัรพงศ์  กล่ินร่ืน นายภทัรพงศ์  กลิ นรื น ราคาต  าสุด 54/2563 ลว.24 ม.ค.2563

60,000.00 60,000.00

9 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างส าหรับบา้นผู้พกิาร 37,740.00                 37,740.00               เฉพาะเจาะจง ร้านค ากองวสัดุกอ่สร้าง ร้านค ากองวสัดุกอ่สร้าง ราคาต  าสุด 27/2563 ลว.29 ม.ค.2563

37,740.00 37,740.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองชา่ง 777.00                     777.00                   เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต  าสุด 28/2563 ลว.4 ก.พ.2563

777.00 777.00

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-ส านกัปลัด 26,750.00                 26,750.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 29/2563 ลว.4 ก.พ.2563

26,750.00 26,750.00

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองชา่ง 1,400.00                  1,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 30/2563 ลว.4 ก.พ.2563

1,400.00 1,400.00

4 จา้งเหมาบคุคล-กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น ราคาต  าสุด 55/2563 ลว.3 ก.พ.2563

นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น 16,000.00 16,000.00

5 จา้งเหมาบคุคล-กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรธกิา  สายหล้า นางสาวกรธกิา  สายหล้า ราคาต  าสุด 56/2563 ลว.3 ก.พ.2563

นางสาวกรธกิา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

6 จา้งเหมาบคุคล-กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกนัทา นายณรงค์  ปวงกนัทา ราคาต  าสุด 57/2563 ลว.3 ก.พ.2563

นายณรงค์  ปวงกนัทา 16,000.00 16,000.00

7 จา้งเหมาถา่ยเอกสารแผนพฒันาทอ้งถิ น 1,400.00                  1,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ร้านแฟกซ์กอ๊ปปีเ้ซนเตอร์ ราคาต  าสุด 58/2563 ลว.3 ก.พ.2563

1,400.00 1,400.00

8 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์-กองชา่ง 1,750.00                  1,750.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต  าสุด 59/2563 ลว.3 ก.พ.2563

1,750.00 1,750.00

10 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถจกัรยานยนต์ 4,955.00                  4,955.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ราคาต  าสุด 60/2563 ลว.6 ก.พ.2563

หมายเลขทะเบยีน กมร-730 ลพ 4,955.00 4,955.00

11 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถจกัรยานยนต์ 850.00                     850.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ราคาต  าสุด 61/2563 ลว.6 ก.พ.2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

หมายเลขทะเบยีน 1 กฉ-1308 ลพ 850.00 850.00

12 จา้งเหมาบคุคล-กองชา่ง 6,736.84                  6,736.84                 เฉพาะเจาะจง นายวเิชยีร  ปวงกนัทา นายวเิชยีร  ปวงกนัทา ราคาต  าสุด 62/2563 ลว.6 ก.พ.2563

นายวเิชยีร  ปวงกนัทา 6,736.84 6,736.84

13 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า 2,279.10                  2,279.10                 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจเจริญ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจเจริญ ราคาต  าสุด 63/2563 ลว.7 ก.พ.2563

หมายเลขทะเบยีน บน-2321 2,279.10 2,279.10

14 จา้งเหมาจดัสถานที งานสรงน้ า 3,000.00                  3,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายยอดยิ ง ศรียาบ นายยอดยิ ง ศรียาบ ราคาต  าสุด 63.1/2563 ลว.7 ก.พ.2563

พระธาตุวดัสันพระเจา้แดง 3,000.00 3,000.00

15 จา้งเหมาจดัสถานที พร้อมร้ือถอน 20,000.00                 20,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน ์สมพงษ์ นายสุทศัน ์สมพงษ์ ราคาต  าสุด 64/2563 ลว.11 ก.พ.2563

งานกฬีา อบต.หว้ยยาบ 20,000.00 20,000.00

16 จา้งเหมาจดัท าเครื องสักการะ 10,000.00                 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายประยรู วงค์คม นายประยรู วงค์คม ราคาต  าสุด 65/2563 ลว.13 ก.พ.2563

ประเพณีเตียวขึน้ดอยงุ้ม 10,000.00 3,000.00

17 จา้งเหมาขดุลอกล าเหมอืง สายหนา้วดั 58,000.00                 58,000.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เคพซีี แมชชนิเนอรี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เคพซีี แมชชนิเนอรี ราคาต  าสุด 66/2563 ลว.17 ก.พ.2563

ศรีดอนชยั หมู ่1 บา้นแจซ้้อน 58,000.00 58,000.00

18 จา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 11,500.00                 11,500.00               เฉพาะเจาะจง พเีจ ดีไซน์ พเีจ ดีไซน์ ราคาต  าสุด 67/2563 ลว.21 ก.พ.2563

หา้มทิง้ขยะ 11,500.00 11,500.00

19 จา้งเหมาจดัสถานที พร้อมร้ือถอน 3,000.00                  3,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายพร วงค์คม นายพร วงค์คม ราคาต  าสุด 68/2563 ลว.25 ก.พ.2563

3,000.00 3,000.00

20 จดัซ้ือยางรถยนต์บรรทกุน้ า 49,862.00                 49,862.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจเจริญ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจเจริญ ราคาต  าสุด 31/2563 ลว.7 ก.พ.2563

หมายเลขทะเบยีน บน-2321 49,862.00 3,000.00

21 จดัซ้ือเส้ือกฬีา 40,600.00                 40,600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็ทสีปอร์ตล าพนู ร้านเอน็ทสีปอร์ตล าพนู ราคาต  าสุด 32/2563 ลว.11 ก.พ.2563

40,600.00 40,600.00

22 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาและถว้ยรางวลั 16,400.00                 16,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็ทสีปอร์ตล าพนู ร้านเอน็ทสีปอร์ตล าพนู ราคาต  าสุด 33/2563 ลว.11 ก.พ.2563

16,400.00 3,000.00

23 จดัซ้ือผ้ามา่นพร้อมติดต้ัง 88,900.00                 88,900.00               เฉพาะเจาะจง นายธนวนิท ์ สียาม นายธนวนิท ์ สียาม ราคาต  าสุด 34/2563 ลว.12 ก.พ.2563

88,900.00 88,900.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ 21,500.00                 21,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์ ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์ ราคาต  าสุด 35/2563 ลว.3 ม.ีค.2563

21,500.00 21,500.00

1 จา้งเหมาบคุคล-การแพทยฉ์กุเฉนิ 24,000.00                 24,000.00               เฉพาะเจาะจง นายคมกริช  วงค์คม นายคมกริช  วงค์คม ราคาต  าสุด 70/2563 ลว.1 ม.ีค.2563

นายคมกริช  วงค์คม 24,000.00 24,000.00

2 จา้งเหมาบคุคล-การแพทยฉ์กุเฉนิ 24,000.00                 24,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกฤตเกยีรต์ิ  อิ มจาด นายกฤตเกยีรต์ิ  อิ มจาด ราคาต  าสุด 71/2563 ลว.1 ม.ีค.2563

นายกฤตเกยีรต์ิ  อิ มจาด 24,000.00 24,000.00

3 จา้งเหมาติดต้ังมุง้ลวดโรงเรียน 33,600.00                 33,600.00               เฉพาะเจาะจง นายอานนท ์ บญุมา นายอานนท ์ บญุมา ราคาต  าสุด 73/2563 ลว.4 ม.ีค.2563

อนบุาล อบต.หว้ยยาบ 33,600.00 33,600.00

4 จา้งเหมาอาหารกลางวนัโรงเรียน 28,800.00                 28,800.00               เฉพาะเจาะจง นางศรีทอน ปาลี นางศรีทอน ปาลี ราคาต  าสุด 76/2563 ลว.10 ม.ีค.2563

ผู้สูงอายุ 28,800.00 28,800.00

5 จา้งเหมาขดุลอกลล าเหมอืง หมู ่3 191,000.00               191,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เคพซีี แมชชนีเนอรี หจก.เคพซีี แมชชนีเนอรี ราคาต  าสุด 77/2563 ลว.13 ม.ีค.2563

บา้นหว้ยมว่ง 191,000.00 191,000.00

6 จา้งเหมาซ่อมแซมประตูหนา้ ศพด. 800.00                     800.00                   เฉพาะเจาะจง นายอานนท ์ บญุมา นายอานนท ์ บญุมา ราคาต  าสุด 78/2563 ลว.13 ม.ีค.2563

800.00 800.00

7 จา้งเหมาจดัสถานที งานสรงน้ า 3,000.00                  3,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมบติั สีพมิพใ์จ นายสมบติั สีพมิพใ์จ ราคาต  าสุด 79/2563 ลว.19 ม.ีค.2563

วดัหว้ยยาบ 3,000.00 3,000.00

8 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์ 1,490.00                  1,490.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ราคาต  าสุด 80/2563 ลว.20 ม.ีค.2563

หมายเลขทะเบยีน 1กข-1435 1,490.00 1,490.00

9 จดัซ้ือใบเสร็จรับเงินภาษทีี ดินและ 1,821.90                  1,821.90                 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน ราคาต  าสุด 36/2563 ลว.3 ม.ีค.2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

สิ งกอ่สร้าง 1,821.90 1,821.90

10 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการท าหนา้กาก 31,030.00                 31,030.00               เฉพาะเจาะจง ร้านงามศิลป์ ร้านงามศิลป์ ราคาต  าสุด 39/2563 ลว.11 ม.ีค.2563

อนามยั 31,030.00 31,030.00

11 จดัซ้ือยางรถจกัรยานยนต์ 1,940.00                  1,940.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ราคาต  าสุด 40/2563 ลว.20 ม.ีค.2563

หมายเลขทะเบยีน 1กข-1435 1,940.00 1,940.00

12 จดัซ้ือหมกึโรเนยีว 6,420.00                  6,420.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโซ่ ประเทศไทย บจก.ริโซ่ ประเทศไทย ราคาต  าสุด 42/2563 ลว.23 ม.ีค.2563

6,420.00 6,420.00

13 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน-กองคลัง 15,727.00                 15,727.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด 43/2563 ลว.25 ม.ีค.2563

15,727.00 15,727.00

14 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน-กองชา่ง 4,968.00                  4,968.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด 44/2563 ลว.25 ม.ีค.2563

4,968.00 4,968.00

15 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,876.00                  6,876.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด 45/2563 ลว.25 ม.ีค.2563

6,876.00 6,876.00

16 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-ส านกัปลัด 2,550.00                  2,550.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 46/2563 ลว.25 ม.ีค.2563

2,550.00 2,550.00

17 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์-กองคลัง 3,600.00                  3,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 47/2563 ลว.25 ม.ีค.2563

3,600.00 3,600.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.พรนภิา  ศรีไม้ น.ส.พรนภิา  ศรีไม้ ราคาต  าสุด 83/2563 ลว.1 เม.ย.2563

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

2 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น ราคาต  าสุด 84/2563 ลว.1 เม.ย.2563

นายบญุฤทธิ ์ ค าอิ น 16,000.00 16,000.00

3 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรธกิา  สายหล้า นางสาวกรธกิา  สายหล้า ราคาต  าสุด 85/2563 ลว.1 เม.ย.2563

นางสาวกรธกิา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

4 จา้งเหมาบคุคล กองชา่ง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกนัทา นายณรงค์  ปวงกนัทา ราคาต  าสุด 86/2563 ลว.1 เม.ย.2563

นายณรงค์  ปวงกนัทา 16,000.00 16,000.00

5 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.กณัฐิกา  ปาลี น.ส.กณัฐิกา  ปาลี ราคาต  าสุด 87/2563 ลว.1 เม.ย.2563

น.ส.กณัฐิกา  ปาลี 48,000.00 48,000.00

6 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.พรัิญญา  ค าทา น.ส.พรัิญญา  ค าทา ราคาต  าสุด 88/2563 ลว.1 เม.ย.2563

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

7 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจริา  เสกลิะ น.ส.เจนจริา  เสกลิะ ราคาต  าสุด 89/2563 ลว.1 เม.ย.2563

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

8 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ ราคาต  าสุด 90/2563 ลว.1 เม.ย.2563

นายศุภวฒัน ์ ทองอนิ 48,000.00 48,000.00

9 จา้งเหมาบคุคล ส านกัปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศรีวนั  อกิ าเหนดิ นายศรีวนั  อกิ าเหนดิ ราคาต  าสุด 91/2563 ลว.1 เม.ย.2563

นายศรีวนั  อกิ าเหนดิ 48,000.00 48,000.00

10 จา้งเหมาบคุคล-งานปอ้งกนั 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา  ปาลี นายปรัชญา  ปาลี ราคาต  าสุด 92/2563 ลว.1 เม.ย.2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

นายปรัชญา  ปาลี 48,000.00 48,000.00

11 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื องตัดหญ้า 590.00                     590.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัหว้ยไซมอเตอร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัหว้ยไซมอเตอร์ ราคาต  าสุด 93/2563 ลว.2 เม.ย.2563

590.00 590.00

12 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 2,300.00                  2,300.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต  าสุด 94/2563 ลว.2 เม.ย.2563

ส านกัปลัด 2,300.00 2,300.00

13 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า 18,550.00                 18,550.00               เฉพาะเจาะจง นรุิตต์ิการชา่ง นรุิตต์ิการชา่ง ราคาต  าสุด 96/2563 ลว.2 เม.ย.2563

อเนกประสงค์ 18,550.00 18,550.00

14 จา้งเหมาซ่อมแซมชดุเครื องเสียง 6,634.00                  6,634.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม หจก. ทิกเกอร์ซาวด์แอนด์ซีสเท็ม ราคาต  าสุด 97/2563 ลว.3 เม.ย.2563

6,634.00 6,634.00

15 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 4,320.00                  4,320.00                 เฉพาะเจาะจง ภทัรศิลป์ ภทัรศิลป์ ราคาต  าสุด 100/2563 ลว.9 เม.ย.2563

ประชาสัมพนัธโ์รคโควดิ-19 4,320.00 4,320.00

16 จา้งเหมาปรับปรุงเวป๊ไซต์ 17,000.00                 17,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเอม็ไนซ์โซลูชั น บจก.ซีเอม็ไนซ์โซลูชั น ราคาต  าสุด 101/2563 ลว.10 เม.ย.2563

17,000.00 17,000.00

17 จา้งเหมาจดัท าฐานรองถงับรรจนุ้ า 70,500.00                 70,500.00               เฉพาะเจาะจง นายวรวฒิุ  กมัปลุะวนั นายวรวฒิุ  กมัปลุะวนั ราคาต  าสุด 102/2563 ลว.21 เม.ย.2563

70,500.00 70,500.00

18 จา้งเหมาออกแบบโครงสร้างพืน้ฐาน 25,000.00                 25,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกติิศักด์ิ  ดาวเวยีงกนั นายกติิศักด์ิ  ดาวเวยีงกนั ราคาต  าสุด 104/2563 ลว.23 เม.ย.2563

กองชา่ง 25,000.00 25,000.00

19 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า 4,200.00                  4,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนรุิตต์ิการชา่ง ร้านนรุิตต์ิการชา่ง ราคาต  าสุด 106/2563 ลว.28 เม.ย.2563

อเนกประสงค์ 4,200.00 4,200.00

20 จา้งเหมาออกแบบโครงสร้างพืน้ฐาน 25,000.00                 25,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกติิศักด์ิ  ดาวเวยีงกนั นายกติิศักด์ิ  ดาวเวยีงกนั ราคาต  าสุด 107/2563 ลว.28 เม.ย.2563

กองการศึกษา 25,000.00 25,000.00

21 จดัซ้ือยางรถครนกระเซ้า 37,107.60                 37,107.60               เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัพฒันายนต์ หจก.ชยัพฒันายนต์ ราคาต  าสุด 48/2563 ลว.2 เม.ย.2563

37,107.60 37,107.60

22 จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ 3,140.00                  3,140.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเวลาเภสัช ร้านเวลาเภสัช ราคาต  าสุด 49/2563 ลว.2 เม.ย.2563

3,140.00 3,140.00

23 จดัซ้ือผ้ามา่นพร้อมติดต้ัง ร.ร.อนบุาล 80,000.00                 80,000.00               เฉพาะเจาะจง นายธนวนิท ์ สียาม นายธนวนิท ์ สียาม ราคาต  าสุด 50/2563 ลว.2 เม.ย.2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

80,000.00 80,000.00

24 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว-ศพด. 19,184.00                 19,184.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณิศาเครื องเขยีน ร้านณิศาเครื องเขยีน ราคาต  าสุด 51/2563 ลว.2 เม.ย.2563

19,184.00 19,184.00

25 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว-ร.ร.อนบุาล 28,062.00                 28,062.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณิศาเครื องเขยีน ร้านณิศาเครื องเขยีน ราคาต  าสุด 52/2563 ลว.2 เม.ย.2563

28,062.00 28,062.00

26 จดัซ้ือไฟฉายคาดศรีษะ 5,100.00                  5,100.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเชยีงใหมดั่บเพลิงและกูภ้ยั ร้านเชยีงใหมดั่บเพลิงและกูภ้ยั ราคาต  าสุด 54/2563 ลว.2 เม.ย.2563

5,100.00 5,100.00

27 จดัซ้ือเครื องสูบน้ า 19,076.00                 19,076.00               เฉพาะเจาะจง หจก.กจิอาคมการค้า หจก.กจิอาคมการค้า ราคาต  าสุด 55/2563 ลว.8 เม.ย.2563

19,076.00 19,076.00

28 จดัซ้ือเครื องวดัอณุหภมูร่ิางกาย 8,400.00                  8,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทร์ินเมด ซัพพลาย หจก.นอร์ทเทร์ินเมด ซัพพลาย ราคาต  าสุด 56/2563 ลว.9 เม.ย.2563

8,400.00 8,400.00

29 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน-ส านกัปลัด 30,275.00                 30,275.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด 57/2563 ลว.2 เม.ย.2563

30,275.00 30,275.00

30 จดัซ้ือวคัซีนพษิสุนขับา้และอปุกรณ์ 34,800.00                 34,800.00               เฉพาะเจาะจง เอน็.ซี.เมดิคอล เอน็.ซี.เมดิคอล ราคาต  าสุด 58/2563 ลว.2 เม.ย.2563

34,800.00 34,800.00

31 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 1,498,600.00            1,302,579.20           E-Bidding หจก.รุ่งโพธ ิสลิตา หจก.รุ่งโพธ ิสลิตา ราคาต  าสุด 9/2563 ลว.26 ม.ิย.2563

คอนกรีต สายหมูท่ี  15 บา้นหว้ยไซสุขสวสัด์ิ 840,000.00 840,000.00

หมู ่4 บา้นหว้ยไซเหนอื บจก.กาญจนาธรุกจิกอ่สร้าง

865,000.00

บจก.วฒันา ดีวลีอปเมน้ท์

891,000.00

หจก.เชยีงใหมส่ าราญ การโยธา

899,000.00

บจก.เชยีงใหม ่มโีชค
1,050,000.00

หจก.กรรณ์วริิยะ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

1,068,000.00

บจก.สมทรงแมค็โคร คอนเนค็ชั น

1,120,000.00

หจก.ศิริศักด์ิพลูผล กอ่สร้าง

1,330,000.00
บจก.ทีแพค แอสฟัลท์ติก แอนด์ คอนกรีต

0.00

32 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก สายโรงเรียนไปคันคลอง บา้นปา่ตึง หมู ่5835,000.00               723,689.44              E-Bidding หจก.รุ่งโพธ ิสลิตา หจก.รุ่งโพธ ิสลิตา ราคาต  าสุด 10/2563 ลว.26 ม.ิย.2563

สายโรงเรียนไปคันคลอง บา้นปา่ตึง หมู ่5 480,000.00 480,000.00

บจก.กาญจนาธรุกจิกอ่สร้าง

490,000.00

บจก.วฒันา ดีวลีอปเมน้ท์

522,000.00

หจก.เชยีงใหมส่ าราญ การโยธา

505,000.00

หจก.กรรณ์วริิยะ

593,000.00

หจก.ศิริศักด์ิพลูผล กอ่สร้าง

700,000.00
บจก.ทีแพค แอสฟัลท์ติก แอนด์ คอนกรีต

0.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั 67,600.00                 52,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพโีอแอร์ ร้านพโีอแอร์ ราคาต  าสุด 60/2563 ลว.5 พ.ค.2563

ขนาด 24000 Btu 52,000.00 52,000.00

2 จดัซ้ือวสัดุการศึกษาร.ร.อนบุาล อบต. 33,063.00                 33,063.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด 61/2563 ลว.21 พ.ค.2563

หว้ยยาบ 33,063.00 33,063.00

2 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ 36,060.00                 36,060.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การชา่ง ร้านณรงค์การชา่ง ราคาต  าสุด 62/2563 ลว.21 พ.ค.2563

36,060.00 36,060.00

3 จดัซ้ือเครื องปรับอากาศ แบบติดผนงั 29,000.00                 26,900.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพโีอแอร์ ร้านพโีอแอร์ ราคาต  าสุด 63/2563 ลว.28 พ.ค.2563

ขนาด 18000 Btu 26,900.00 26,900.00

4 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 5,240.00                  5,240.00                 เฉพาะเจาะจง นายถนอม  ปญัญาเรือง นายถนอม  ปญัญาเรือง ราคาต  าสุด 65/2563 ลว. 29 พ.ค.2563

5,240.00 5,240.00

5 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง -                        เฉพาะเจาะจง นางสาวศิมา  โสภาเนตร นางสาวศิมา  โสภาเนตร ราคาต  าสุด 108/2563 ลว. 1 พ.ค.2563

นางสาวศิมา  โสภาเนตร 0.00 0.00

9 จา้งเหมาบคุคล กองคลัง -                        เฉพาะเจาะจง นายอทิธ ิ วงค์คม นายอทิธ ิ วงค์คม ราคาต  าสุด 108.1/2563 ลว. 1 พ.ค.2563

นายอทิธ ิ วงค์คม 0.00 0.00

10 จา้งเหมาต่อเติมกระจกกัน้หอ้งเรียน 8,700.00                 เฉพาะเจาะจง นายอานนท ์ บญุมา นายอานนท ์ บญุมา ราคาต  าสุด 109/2563 ลว. 20 พ.ค.2563

8,700.00 8,700.00

11 จา้งเหมาซ่อมแซมทอ่ส่งน้ าการเกษตร 80,500.00               เฉพาะเจาะจง นายโชติวทิย ์ แกว้โกวรีโรจน์ นายโชติวทิย ์ แกว้โกวรีโรจน์ ราคาต  าสุด 110/2563 ลว.20 พ.ค.2563

หมู ่1 0.00 80,500.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 


