
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

2 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น ราคาต ่าสุด 84/2563 ลว.1 เม.ย.2563
นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น 16,000.00 16,000.00

3 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรธิกา  สายหล้า นางสาวกรธิกา  สายหล้า ราคาต ่าสุด 85/2563 ลว.1 เม.ย.2563
นางสาวกรธิกา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

4 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกันทา นายณรงค์  ปวงกันทา ราคาต ่าสุด 86/2563 ลว.1 เม.ย.2563
นายณรงค์  ปวงกันทา 16,000.00 16,000.00

5 จ้างเหมาบุคคล ส่านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.กัณฐิกา  ปาลี น.ส.กัณฐิกา  ปาลี ราคาต ่าสุด 87/2563 ลว.1 เม.ย.2563
น.ส.กัณฐิกา  ปาลี 48,000.00 48,000.00

6 จ้างเหมาบุคคล ส่านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.พิรัญญา  ค่าทา น.ส.พิรัญญา  ค่าทา ราคาต ่าสุด 88/2563 ลว.1 เม.ย.2563
น.ส.พิรัญญา  ค่าทา 48,000.00 48,000.00

7 จ้างเหมาบุคคล ส่านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจิรา  เสกิละ น.ส.เจนจิรา  เสกิละ ราคาต ่าสุด 89/2563 ลว.1 เม.ย.2563
น.ส.เจนจิรา  เสกิละ 48,000.00 48,000.00

8 จ้างเหมาบุคคล ส่านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน์  ทองอิน นายศุภวัฒน์  ทองอิน ราคาต ่าสุด 90/2563 ลว.1 เม.ย.2563
นายศุภวัฒน์  ทองอิน 48,000.00 48,000.00

9 จ้างเหมาบุคคล ส่านักปลัด 48,000.00                 48,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศรีวัน  อิก่าเหนิด นายศรีวัน  อิก่าเหนิด ราคาต ่าสุด 91/2563 ลว.1 เม.ย.2563
นายศรีวัน  อิก่าเหนิด 48,000.00 48,000.00

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

11 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องตัดหญ้า 590.00                     590.00                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดห้วยไซมอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดห้วยไซมอเตอร์ ราคาต ่าสุด 93/2563 ลว.2 เม.ย.2563
590.00 590.00

12 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 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
ส่านักปลัด 2,300.00 2,300.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563 
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13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน ่า 18,550.00                 18,550.00               เฉพาะเจาะจง นิรุตต์ิการช่าง นิรุตต์ิการช่าง ราคาต ่าสุด 96/2563 ลว.2 เม.ย.2563
อเนกประสงค์ 18,550.00 18,550.00

14 จ้างเหมาซ่อมแซมชุดเครื 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 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 4,320.00                  4,320.00                 เฉพาะเจาะจง ภัทรศิลป์ ภัทรศิลป์ ราคาต ่าสุด 100/2563 ลว.9 เม.ย.2563
ประชาสัมพันธ์โรคโควิด-19 4,320.00 4,320.00

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

17 จ้างเหมาจัดท่าฐานรองถังบรรจุน ่า 70,500.00                 70,500.00               เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  กัมปุละวัน นายวรวุฒิ  กัมปุละวัน ราคาต ่าสุด 102/2563 ลว.21 เม.ย.2563
70,500.00 70,500.00

18 จ้างเหมาออกแบบโครงสร้างพื นฐาน 25,000.00                 25,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกิติศักด์ิ  ดาวเวียงกัน นายกิติศักด์ิ  ดาวเวียงกัน ราคาต ่าสุด 104/2563 ลว.23 เม.ย.2563
กองช่าง 25,000.00 25,000.00

19 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน ่า 4,200.00                  4,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุตต์ิการช่าง ร้านนิรุตต์ิการช่าง ราคาต ่าสุด 106/2563 ลว.28 เม.ย.2563
อเนกประสงค์ 4,200.00 4,200.00

20 จ้างเหมาออกแบบโครงสร้างพื นฐาน 25,000.00                 25,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกิติศักด์ิ  ดาวเวียงกัน นายกิติศักด์ิ  ดาวเวียงกัน ราคาต ่าสุด 107/2563 ลว.28 เม.ย.2563
กองการศึกษา 25,000.00 25,000.00

21 จัดซื อยางรถครนกระเซ้า 37,107.60                 37,107.60               เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัฒนายนต์ หจก.ชัยพัฒนายนต์ ราคาต ่าสุด 48/2563 ลว.2 เม.ย.2563
37,107.60 37,107.60

22 จัดซื อยาและเวชภัณฑ์ 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 จัดซื อผ้าม่านพร้อมติดตั ง ร.ร.อนุบาล 80,000.00                 80,000.00               เฉพาะเจาะจง นายธนวินท์  สียาม นายธนวินท์  สียาม ราคาต ่าสุด 50/2563 ลว.2 เม.ย.2563
80,000.00 80,000.00

24 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว-ศพด. 19,184.00                 19,184.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณิศาเครื องเขียน ร้านณิศาเครื องเขียน ราคาต ่าสุด 51/2563 ลว.2 เม.ย.2563
19,184.00 19,184.00
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25 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว-ร.ร.อนุบาล 28,062.00                 28,062.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณิศาเครื องเขียน ร้านณิศาเครื องเขียน ราคาต ่าสุด 52/2563 ลว.2 เม.ย.2563
28,062.00 28,062.00

26 จัดซื อไฟฉายคาดศรีษะ 5,100.00                  5,100.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ดับเพลิงและกู้ภัย ร้านเชียงใหม่ดับเพลิงและกู้ภัย ราคาต ่าสุด 54/2563 ลว.2 เม.ย.2563
5,100.00 5,100.00

27 จัดซื อเครื องสูบน ่า 19,076.00                 19,076.00               เฉพาะเจาะจง หจก.กิจอาคมการค้า หจก.กิจอาคมการค้า ราคาต ่าสุด 55/2563 ลว.8 เม.ย.2563
19,076.00 19,076.00

28 จัดซื อเครื องวัดอุณหภูมิร่างกาย 8,400.00                  8,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย หจก.นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 56/2563 ลว.9 เม.ย.2563
8,400.00 8,400.00

29 จัดซื อวัสดุส่านักงาน-ส่านักปลัด 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 จัดซื อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ 34,800.00                 34,800.00               เฉพาะเจาะจง เอ็น.ซี.เมดิคอล เอ็น.ซี.เมดิคอล ราคาต ่าสุด 58/2563 ลว.2 เม.ย.2563
34,800.00 34,800.00


