แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยยำบ
วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

1

จ้างเหมาบุคคล-การแพทย์ฉุกเฉิน

2

นายคมกริช วงค์คม
จ้างเหมาบุคคล-การแพทย์ฉุกเฉิน

3
4

นายกฤตเกียรติ์ อิมจาด
จ้างเหมาติดตัง้ มุ้งลวดโรงเรียน
อนุบาล อบต.ห้วยยาบ
จ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียน

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
21,500.00

รำคำกลำง
(บำท)
21,500.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

33,600.00

33,600.00

เฉพาะเจาะจง

28,800.00

28,800.00

เฉพาะเจาะจง

ผูส้ งู อายุ
5
6

จ้างเหมาขุดลอกลล่าเหมือง หมู่ 3
บ้านห้วยม่วง
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้า ศพด.

191,000.00

191,000.00

เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์
21,500.00
นายคมกริช วงค์คม

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์
21,500.00
นายคมกริช วงค์คม

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
35/2563 ลว.3 มี.ค.2563

ราคาต่าสุด

70/2563 ลว.1 มี.ค.2563

ราคาต่าสุด

71/2563 ลว.1 มี.ค.2563

ราคาต่าสุด

73/2563 ลว.4 มี.ค.2563

ราคาต่าสุด

76/2563 ลว.10 มี.ค.2563

24,000.00
นายกฤตเกียรติ์ อิมจาด

24,000.00
นายกฤตเกียรติ์ อิมจาด

24,000.00
นายอานนท์ บุญมา
33,600.00
นางศรีทอน ปาลี

24,000.00
นายอานนท์ บุญมา
33,600.00
นางศรีทอน ปาลี

28,800.00

28,800.00

หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี
191,000.00
นายอานนท์ บุญมา
800.00

หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี
191,000.00
นายอานนท์ บุญมา
800.00

ราคาต่าสุด

77/2563 ลว.13 มี.ค.2563

ราคาต่าสุด

78/2563 ลว.13 มี.ค.2563

7

จ้างเหมาจัดสถานทีงานสรงน้่า
วัดห้วยยาบ

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมบัติ สีพิมพ์ใจ
3,000.00

นายสมบัติ สีพิมพ์ใจ
3,000.00

ราคาต่าสุด

79/2563 ลว.19 มี.ค.2563

8

จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน 1กข-1435
จัดซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีทีดินและ
สิงก่อสร้าง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท่าหน้ากาก
อนามัย

1,490.00

1,490.00

เฉพาะเจาะจง

80/2563 ลว.20 มี.ค.2563

1,821.90

เฉพาะเจาะจง

ราคาต่าสุด

36/2563 ลว.3 มี.ค.2563

31,030.00

31,030.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
1,490.00
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
1,821.90
ร้านงามศิลป์
31,030.00

ราคาต่าสุด

1,821.90

ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
1,490.00
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
1,821.90
ร้านงามศิลป์
31,030.00

ราคาต่าสุด

39/2563 ลว.11 มี.ค.2563

1,940.00

1,940.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
1,940.00

ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์
1,940.00

ราคาต่าสุด

40/2563 ลว.20 มี.ค.2563

9
10
11

จัดซื้อยางรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน 1กข-1435

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยยำบ
วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12

จัดซื้อหมึกโรเนียว

13

จัดซื้อวัสดุส่านักงาน-กองคลัง

14

จัดซื้อวัสดุส่านักงาน-กองช่าง

รำคำกลำง
(บำท)
6,420.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

15,727.00

15,727.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี

ราคาต่าสุด

43/2563 ลว.25 มี.ค.2563

เฉพาะเจาะจง

15,727.00
บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

15,727.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี

ราคาต่าสุด

44/2563 ลว.25 มี.ค.2563

4,968.00
บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่
6,876.00

4,968.00
บจก.ศิวดล สเตชันเนอรี
6,876.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้

ราคาต่าสุด

45/2563 ลว.25 มี.ค.2563

ราคาต่าสุด

46/2563 ลว.25 มี.ค.2563

ราคาต่าสุด

47/2563 ลว.25 มี.ค.2563

ราคาต่าสุด

3/2563 ลว.17 มี.ค.2563

4,968.00

4,968.00

เฉพาะเจาะจง

15

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

6,876.00

6,876.00

เฉพาะเจาะจง

16

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-ส่านักปลัด

2,550.00

2,550.00

เฉพาะเจาะจง

17
18

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 3 หมู่บ้าน

3,600.00
181,850.00

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านสันพระเจ้าแดง
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านป่าหมอก
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา

3,600.00
161,444.56

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บจก.ริโซ่ ประเทศไทย
6,420.00

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
2,550.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
บจก.ริโซ่ ประเทศไทย
6,420.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
6,420.00

42/2563 ลว.23 มี.ค.2563

2,550.00

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
3,600.00

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้

นายสุรชัย ปาลี
160,000.00

นายสุรชัย ปาลี
160,000.00

3,600.00

