
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรธิกา  สายหล้า นางสาวกรธิกา  สายหล้า ราคาต ่าสุด 33/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

นางสาวกรธิกา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

2 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ธินันชัย นายวิเชียร  ธินันชัย ราคาต ่าสุด 34/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

นายวิเชียร  ธินันชัย 16,000.00 16,000.00

3 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ค าอ่ิน นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น ราคาต ่าสุด 35/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น 16,000.00 16,000.00

4 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวุฒิกรณ์  มหาไม้ นายวุฒิกรณ์  มหาไม้ ราคาต ่าสุด 36/2563 ลว.2 ธ.ค.2562

นายวุฒิกรณ์  มหาไม้ 16,000.00 16,000.00

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

300.00 300.00

6 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 2,340.00                  2,340.00                 เฉพาะเจาะจง ภัทรศิลป์ ภัทรศิลป์ ราคาต ่าสุด 38/2563 ลว.13 ธ.ค.2562

2,340.00 2,340.00

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

รถกระเซ้า 81-0534 16,445.90 16,445.90

8 จ้างเหมาบุคคล ประจ่ารถ EMS 20,000.00                 20,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกฤตยเกียรต์ิ  อิ มจาด นายกฤตยเกียรต์ิ  อิ มจาด ราคาต ่าสุด 40/2563 ลว.16 ธ.ค.2562

นายกฤตยเกียรต์ิ  อิ มจาด 20,000.00 20,000.00

9 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องพ่นหมอกควัน 7,000.00                  7,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านท้องถ่ินไทย จ ากัด บริษัท บ้านท้องถิ นไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 41/2563 ลว.16 ธ.ค.2562

7,000.00 7,000.00

10 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 1,800.00                  1,800.00                 เฉพาะเจาะจง นางรัชนีวรรณ  ทะริยะ นางรัชนีวรรณ  ทะริยะ ราคาต ่าสุด 42/2563 ลว.18 ธ.ค.2562

พระบรมฉายาลักษณ์ 1,800.00 1,800.00

11 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 40,000.00                 40,000.00               เฉพาะเจาะจง ภัทรศิลป์ ภัทรศิลป์ ราคาต ่าสุด 43/2563 ลว.20 ธ.ค.2562

ประชาสัมพันธ์งานโคนมฯ 40,000.00 40,000.00

12 จ้างเหมาออร์แกไนซ์ 319,100.00               319,100.00              เฉพาะเจาะจง นายธนกร  อยู่ถมยา นายธนกร  อยู่ถมยา ราคาต ่าสุด 44/2563 ลว.28 ธ.ค.2562

งานโคนมฯ 319,100.00 319,100.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 27,460.00                 27,460.00               เฉพาะเจาะจง นายถนอม  ปัญญาเรือง นายถนอม  ปัญญาเรือง ราคาต ่าสุด 15/2563 ลว.12 ธ.ค.2562

โครงการศูนย์พ่อดอยหมัด 27,460.00 27,460.00

14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 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 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-ส่านักปลัด 3,970.00                  3,970.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 17/2563 ลว.17 ธ.ค.2562

3,970.00 3,970.00

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

6,722.00 6,722.00


