
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.กัณฐิกา  ปาลี น.ส.กัณฐิกา  ปาลี ราคาต  าสุด 1/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.กัณฐิกา  ปาลี 48,000.00 48,000.00

2 จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 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 จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจิรา  เสกิละ น.ส.เจนจิรา  เสกิละ ราคาต  าสุด 3/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.เจนจิรา  เสกิละ 48,000.00 48,000.00

4 จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศรีวัน  อิก าเหนิด นายศรีวัน  อิก าเหนิด ราคาต  าสุด 4/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายศรีวัน  อิก าเหนิด 48,000.00 48,000.00

5 จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายปฐมพงษ์  ภู่บุปผา นายปฐมพงษ์  ภู่บุปผา ราคาต  าสุด 5/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายปฐมพงษ์  ภู่บุปผา 48,000.00 48,000.00

6 จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.พิรัญญา  ค าทา น.ส.พิรัญญา  ค าทา ราคาต  าสุด 6/2563 ลว.1 ต.ค.2562

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

7 จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน์  ทองอิน นายศุภวัฒน์  ทองอิน ราคาต  าสุด 7/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายศุภวัฒน์  ทองอิน 48,000.00 48,000.00

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

น.ส.สุภาพร  อินทรภิรมย์ 48,000.00 48,000.00

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

น.ส.พรนิภา  ศรีไม้ 48,000.00 48,000.00

10 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรธิกา  สายหล้า นางสาวกรธิกา  สายหล้า ราคาต  าสุด 10/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นางสาวกรธิกา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

11 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ธินันชัย นายวิเชียร  ธินันชัย ราคาต  าสุด 11/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายวิเชียร  ธินันชัย 16,000.00 16,000.00

12 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ค าอิ น นายบุญฤทธ์ิ  ค าอิ น ราคาต  าสุด 12/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายบุญฤทธ์ิ  ค าอิ น 16,000.00 16,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 



13 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกันทา นายณรงค์  ปวงกันทา ราคาต  าสุด 13/2563 ลว.1 ต.ค.2562

นายณรงค์  ปวงกันทา 16,000.00 16,000.00

14 จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา 102,000.00               102,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา  จันต๊ะตึง น.ส.สุกัญญา  จันต๊ะตึง ราคาต  าสุด 14/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.สุกัญญา  จันต๊ะตึง 102,000.00 102,000.00

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

น.ส.อภิษฎา  ดวงเงิน 102,000.00 102,000.00

16 จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา 102,000.00               102,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพัตรา  จ้ีตะนัน น.ส.สุพัตรา  จ้ีตะนัน ราคาต  าสุด 16/2563 ลว.1 ต.ค.2562

น.ส.สุพัตรา  จ้ีตะนัน 102,000.00 102,000.00

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

นันชรัศน์ 108,000.00 108,000.00

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

ด ารงชัย 108,000.00 108,000.00

19 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 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 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายที  4 108,000.00               108,000.00              เฉพาะเจาะจง ณรงค์  ใจอ้าย ณรงค์  ใจอ้าย ราคาต  าสุด 20/2563 ลว.1 ต.ค.2562

ณรงค์  ใจอ้าย 108,000.00 108,000.00

21 จ้างเหมาจัดท าต้นสลากย้อม 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 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 6,160.00                  6,160.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปป้ีเซนเตอร์ ร้านแฟกซ์ก๊อปป้ีเซนเตอร์ ราคาต  าสุด 22/2562 ลว.15 ต.ค.2562

6,160.00 6,160.00

23 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 16,593.45                 16,593.45               เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ท เวฟ จ ากัด บริษัท นอร์ท เวฟ จ ากัด ราคาต  าสุด 23/2563 ลว.15 ต.ค.2562

หมายเลขทะเบียน กง7304 ลพ 16,593.45 16,593.45

24 จ้างเหมาจัดท าต้นสลากย้อม 5,000.00                  5,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายขรรค์ชัย  ปินไชย นายขรรค์ชัย  ปินไชย ราคาต  าสุด 20/2563 ลว.19 ต.ค.2562

5,000.00 5,000.00

25 จัดซ้ือน้ าดื มส าหรับนักเรียน 20,000.00                 20,000.00               เฉพาะเจาะจง นายเกียรติพงษ์  ประสงค์ทรัพย์ นายเกียรติพงษ์  ประสงค์ทรัพย์ ราคาต  าสุด 1/2563 ลว.1 ต.ค.2562

20,000.00 20,000.00

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

20,000.00 20,000.00

27 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์บริการประชาชน 9,150.00                  9,150.00                 เฉพาะเจาะจง บี แอนด์ จี เซอร์วิส บี แอนด์ จี เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2563 ลว.1 ต.ค.2562

9,150.00 9,150.00

28 จ้างก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 830,000.00               800,068.00              E-Bidding หจก.ฉัตรนภา คอนสตรัคชั น หจก.เอ แอนด์ พี คอนสตรัคชั น ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวันที  8 ต.ค.2562



หมู่ 10 บ้านแสนตอ 0.00 770,000.00

หจก.เอ แอนด์ พี คอนสตรัคชั น

770,000.00

หจก.มิ งเมธี การโยธา

785,000.00

29 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ภาคเรียนท่ี 2 282,545.20               282,545.20              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์โคนม จังหวัดเชียงใหม่ ราคาต  าสุด 1/2563 ลว. 31 ต.ค.2562

ปีการศึกษา 2562 282,545.20 282,545.20


