
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือกระเบ้ืองวาตภัย 308,035.00               308,035.00              เฉพาะเจาะจง หจก.วี อาร์ เทรดด้ิง หจก.วี อาร์ เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 60/2563 ลว.2 มิ.ย.2563

308,035.00 308,035.00

2 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 26,746.00                 26,746.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 67/2563 ลว. 19 มิ.ย.2563

26,746.00 26,746.00

3 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 21,448.00                 21,448.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 68/2563 ลว. 19 มิ.ย.2563

21,448.00 21,448.00

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 62,500.00                 62,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง ราคาต ่าสุด 69/2563 ลว. 19 มิ.ย.2563

62,500.00 62,500.00

5 จัดซ้ือยางรถยนต์ฟอร์ด 14,552.00                 14,552.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ใจเจริญ หจก.ใจเจริญ ราคาต ่าสุด 72/2563 ลว. 26 มิ.ย.2563

14,552.00 14,552.00

6 จ้างเหมาขุดลอกหมู่ 10 29,000.00                 29,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพีซี แมชชีนเนอร่ี หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี ราคาต ่าสุด 112/2563 ลว. 1 มิ.ย.2563

29,000.00 29,000.00

7 จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมือง 34,000.00                 34,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพีซี แมชชีนเนอร่ี หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี ราคาต ่าสุด 113/2563 ลว. 1 มิ.ย.2563

สายข้ามล่าห้วยกรป. 337,000.00 337,000.00

8 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น ราคาต ่าสุด 114/2563 ลว. 1 มิ.ย.2563

นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น 16,000.00 16,000.00

9 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรธิกา  สายหล้า นางสาวกรธิกา  สายหล้า ราคาต ่าสุด 115/2563 ลว. 1 มิ.ย.2563

นางสาวกรธิกา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

10 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกันทา นายณรงค์  ปวงกันทา ราคาต ่าสุด 116/2563 ลว. 1 มิ.ย.2563

นายณรงค์  ปวงกันทา 16,000.00 16,000.00

11 จ้างเหมาบุคคล-การแพทย์ฉุกเฉิน 32,000.00                 32,000.00               เฉพาะเจาะจง นายคมกริช  วงค์คม นายคมกริช  วงค์คม ราคาต ่าสุด 117/2563 ลว. 1 มิ.ย.2563

นายคมกริช  วงค์คม 32,000.00 32,000.00

12 จ้างเหมาบุคคล-การแพทย์ฉุกเฉิน 32,000.00                 32,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกฤตเกียรต์ิ  อิ มจาด นายกฤตเกียรต์ิ  อิ มจาด ราคาต ่าสุด 118/2563 ลว. 1 มิ.ย.2563

นายกฤตเกียรต์ิ  อิ มจาด 32,000.00 32,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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13 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอิทธิ  วงค์คม นายอิทธิ  วงค์คม ราคาต ่าสุด 119/2563 ลว. 1 มิ.ย.2563

นายอิทธิ  วงค์คม 16,000.00 16,000.00

14 จ้างเหมาบุคคล กองคลัง 32,000.00                 32,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวศิมา  โสภาเนตร นางสาวศิมา  โสภาเนตร ราคาต ่าสุด 120/2563 ลว. 1 มิ.ย.2563

นางสาวศิมา  โสภาเนตร 32,000.00 32,000.00

15 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 147,767.00               147,767.00              เฉพาะเจาะจง บมจ.ทีโอที บมจ.ทีโอที ราคาต ่าสุด 121/2563 ลว. 15 มิ.ย.2563

147,767.00 147,767.00

16 จ้างเหมาบ่ารุงรักษาบ่อบาดาล 185,000.00               185,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  ศรีบุรี นายอดุลย์  ศรีบุรี ราคาต ่าสุด 122/2563 ลว. 16 มิ.ย.2563

เป่าบ่อ จ่านวน 25 บ่อ 185,000.00 185,000.00

17 จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามล่าห้วยยาบ 85,000.00                 85,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 123/2563 ลว. 18 มิ.ย.2563

หมู่ 1 85,000.00 85,000.00

18 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ 1 41,000.00                 41,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 124/2563 ลว. 18 มิ.ย.2563

41,000.00 41,000.00

19 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงอาหาร 35,000.00                 35,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิศิลป์  ปัญโญ นายศักด์ิศิลป์  ปัญโญ ราคาต ่าสุด 125/2563 ลว. 18 มิ.ย.2563

ร.ร.อนุบาล 35,000.00 35,000.00

20 จ้างเหมาจัดท่าฉากก้ันป้องกันโควิด 15,000.00                 15,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวันปฐม  ขันทราษฎร์ นายวันปฐม  ขันทราษฎร์ ราคาต ่าสุด 126/2563 ลว. 18 มิ.ย.2563

ร.ร.อนุบาล 15,000.00 15,000.00

21 จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมือง หมู่ 1 37,000.00                 37,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 127/2563 ลว. 18 มิ.ย.2563

37,000.00 37,000.00

22 จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมือง หมู่ 2 15,000.00                 15,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 128/2563 ลว. 18 มิ.ย.2563

หมู่ 16 15,000.00 15,000.00

23 จ้างเหมาย้ายโครงเหล็กหลังคา 40,000.00                 40,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  แปงหลวง นายสมบัติ  แปงหลวง ราคาต ่าสุด 129/2563 ลว. 18 มิ.ย.2563

คลุมสนามเด็กเล็ก 40,000.00 40,000.00
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24 จ้างก่อสร้างรางระบายน่้าคสล.พร้อม 437,500.00               457,680.78              เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง หจก.เพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 4/2563 ลว. 4 มิ.ย.2563

ฝาปิด บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 9 – 223,200.00 223,200.00

บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ หมู่ 17

25 จ้างเหมาด่าเนินโครงการปรับปรุง 437,500.00               457,680.78              เฉพาะเจาะจง ที พี ช้อป แอนด์เซอร์วิส ที พี ช้อป แอนด์เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 5/2563 ลว. 5 มิ.ย.2563

แผนที และทะเบียนทรัพย์สิน 490,000.00 490,000.00

26 จ้างวางท่อพร้อมบ่อพักขยายไหล่ 490,000.00               510,715.02              เฉพาะเจาะจง หจก.มหาวัน วิศวกรรม หจก.มหาวัน วิศวกรรม ราคาต ่าสุด 6/2563 ลว. 9 มิ.ย.2563

ทางชั วคราว บริเวณทางโค้งโรงเรียน 490,000.00 490,000.00

บ้านห้วยไซ หมู่ 8 บ้านห้วยไซใต้ 

27 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 16 124,000.00               124,000.00              เฉพาะเจาะจง นายโชติวิทย์  แก้วโกวีรโรจน์ นายโชติวิทย์  แก้วโกวีรโรจน์ ราคาต ่าสุด 7/2563 ลว. 9 มิ.ย.2563

หมู่ 3 หมู่ 16 124,000.00 124,000.00

28 จ้างวางท่อพร้อมบ่อพักขยายไหล่ 300,000.00               207,007.66              เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  แปงหลวง นายสมบัติ  แปงหลวง ราคาต ่าสุด 8/2563 ลว. 17 มิ.ย.2563

ทางชั วคราว บริเวณทางโค้งโรงเรียน 205,000.00 205,000.00

บ้านห้วยไซ หมู่ 8 บ้านห้วยไซใต้ 

29 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 1,498,600.00            1,302,579.20           E-Bidding หจก.รุ่งโพธิ สลิตา หจก.รุ่งโพธิ สลิตา ราคาต ่าสุด 9/2563 ลว.26 มิ.ย.2563

คอนกรีต สายหมู่ที  15 บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ 840,000.00 840,000.00

หมู่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ บจก.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง

865,000.00

บจก.วัฒนา ดีวีลอปเม้นท์

891,000.00

หจก.เชียงใหม่ส่าราญ การโยธา

899,000.00

บจก.เชียงใหม่ มีโชค
1,050,000.00

หจก.กรรณ์วิริยะ
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1,068,000.00

บจก.สมทรงแม็คโคร คอนเน็คชั น

1,120,000.00

หจก.ศิริศักด์ิพูลผล ก่อสร้าง

1,330,000.00
บจก.ทีแพค แอสฟัลท์ติก แอนด์ คอนกรีต

0.00

30 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายโรงเรียนไปคันคลอง บ้านป่าตึง หมู่ 5835,000.00               723,689.44              E-Bidding หจก.รุ่งโพธิ สลิตา หจก.รุ่งโพธิ สลิตา ราคาต ่าสุด 10/2563 ลว.26 มิ.ย.2563

สายโรงเรียนไปคันคลอง บ้านป่าตึง หมู่ 5 480,000.00 480,000.00

บจก.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง

490,000.00

บจก.วัฒนา ดีวีลอปเม้นท์

522,000.00

หจก.เชียงใหม่ส่าราญ การโยธา

505,000.00

หจก.กรรณ์วิริยะ

593,000.00

หจก.ศิริศักด์ิพูลผล ก่อสร้าง

700,000.00
บจก.ทีแพค แอสฟัลท์ติก แอนด์ คอนกรีต

0.00


