
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง 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 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-ส่านักปลัด 26,750.00                 26,750.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 29/2563 ลว.4 ก.พ.2563

26,750.00 26,750.00

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง 1,400.00                  1,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 30/2563 ลว.4 ก.พ.2563

1,400.00 1,400.00

4 จ้างเหมาบุคคล-กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น ราคาต ่าสุด 55/2563 ลว.3 ก.พ.2563

นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น 16,000.00 16,000.00

5 จ้างเหมาบุคคล-กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรธิกา  สายหล้า นางสาวกรธิกา  สายหล้า ราคาต ่าสุด 56/2563 ลว.3 ก.พ.2563

นางสาวกรธิกา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

6 จ้างเหมาบุคคล-กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกันทา นายณรงค์  ปวงกันทา ราคาต ่าสุด 57/2563 ลว.3 ก.พ.2563

นายณรงค์  ปวงกันทา 16,000.00 16,000.00

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

1,400.00 1,400.00

8 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์-กองช่าง 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 จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรถจักรยานยนต์ 4,955.00                  4,955.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ราคาต ่าสุด 60/2563 ลว.6 ก.พ.2563

หมายเลขทะเบียน กมร-730 ลพ 4,955.00 4,955.00

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

หมายเลขทะเบียน 1 กฉ-1308 ลพ 850.00 850.00

12 จ้างเหมาบุคคล-กองช่าง 6,736.84                  6,736.84                 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ปวงกันทา นายวิเชียร  ปวงกันทา ราคาต ่าสุด 62/2563 ลว.6 ก.พ.2563

นายวิเชียร  ปวงกันทา 6,736.84 6,736.84

13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน่้า 2,279.10                  2,279.10                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ใจเจริญ ราคาต ่าสุด 63/2563 ลว.7 ก.พ.2563

หมายเลขทะเบียน บน-2321 2,279.10 2,279.10

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
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14 จ้างเหมาจัดสถานที งานสรงน่้า 3,000.00                  3,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายยอดยิ ง ศรียาบ นายยอดยิ ง ศรียาบ ราคาต ่าสุด 63.1/2563 ลว.7 ก.พ.2563

พระธาตุวัดสันพระเจ้าแดง 3,000.00 3,000.00

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

งานกีฬา อบต.ห้วยยาบ 20,000.00 20,000.00

16 จ้างเหมาจัดท่าเครื องสักการะ 10,000.00                 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายประยูร วงค์คม นายประยูร วงค์คม ราคาต ่าสุด 65/2563 ลว.13 ก.พ.2563

ประเพณีเตียวข้ึนดอยงุ้ม 10,000.00 3,000.00

17 จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมือง สายหน้าวัด 58,000.00                 58,000.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เคพีซี แมชชินเนอรี ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เคพีซี แมชชินเนอรี ราคาต ่าสุด 66/2563 ลว.17 ก.พ.2563

ศรีดอนชัย หมู่ 1 บ้านแจ้ซ้อน 58,000.00 58,000.00

18 จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 11,500.00                 11,500.00               เฉพาะเจาะจง พีเจ ดีไซน์ พีเจ ดีไซน์ ราคาต ่าสุด 67/2563 ลว.21 ก.พ.2563

ห้ามท้ิงขยะ 11,500.00 11,500.00

19 จ้างเหมาจัดสถานที 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 จัดซ้ือยางรถยนต์บรรทุกน่้า 49,862.00                 49,862.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ใจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ใจเจริญ ราคาต ่าสุด 31/2563 ลว.7 ก.พ.2563

หมายเลขทะเบียน บน-2321 49,862.00 3,000.00

21 จัดซ้ือเส้ือกีฬา 40,600.00                 40,600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีสปอร์ตล่าพูน ร้านเอ็นทีสปอร์ตล่าพูน ราคาต ่าสุด 32/2563 ลว.11 ก.พ.2563

40,600.00 40,600.00

22 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล 16,400.00                 16,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีสปอร์ตล่าพูน ร้านเอ็นทีสปอร์ตล่าพูน ราคาต ่าสุด 33/2563 ลว.11 ก.พ.2563

16,400.00 3,000.00

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

88,900.00 88,900.00


