
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 21,448.00                 21,448.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี ราคาต่่าสุด 73/2563 ลว.2 ก.ค.2563

21,448.00 21,448.00

2 จัดซ้ือแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสา 2,985.85                  2,985.85                 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ราคาต่่าสุด 74/2563 ลว.3 ก.ค.2563

2,985.85 2,985.85

3 จัดซ้ือทรายอะเบท 26,400.00                 26,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอพี วิศวกรรม ร้านเอพี วิศวกรรม ราคาต่่าสุด 77/2563 ลว.10 ก.ค.2563

26,400.00 26,400.00

4 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถหมายเลขทะเบียน 3,734.30                  3,734.30                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจเจริญ ราคาต่่าสุด 78/2563 ลว.21 ก.ค.2563

7304 ลพ 3,734.30 3,734.30

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองการศึกษา 17,012.00                 17,012.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี ราคาต่่าสุด 79/2563 ลว.24 ก.ค.2563

17,012.00 17,012.00

6 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต่่าสุด 80/2563 ลว.27 ก.ค.2563

กองการศึกษา 16,000.00 16,000.00

7 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 24,000.00                 24,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกัมพล  ปาลี นายกัมพล  ปาลี ราคาต่่าสุด 131/2563 ลว.1 ก.ค.2563

นายกัมพล  ปาลี 24,000.00 24,000.00

8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน 3,466.80                  3,466.80                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจเจริญ ราคาต่่าสุด 132/2563 ลว.2 ก.ค.2563

กข-5791 ลพ 3,466.80 3,466.80

9 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน่้า 22,300.00                 22,300.00               เฉพาะเจาะจง นายเกียรติชัย  หม่ันเสมอ นายเกียรติชัย  หม่ันเสมอ ราคาต่่าสุด 133/2563 ลว.2 ก.ค.2563

22,300.00 22,300.00

10 จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้า 89,500.00                 89,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง ราคาต่่าสุด 134/2563 ลว.3 ก.ค.2563

89,500.00 89,500.00

11 จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 21,600.00                 21,600.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวจารี  ใจมุข นางสาวจารี  ใจมุข ราคาต่่าสุด 135/2563 ลว.3 ก.ค.2563

21,600.00 21,600.00

12 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00                  3,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ปัญญาวารินทร์ นายอภิชาติ  ปัญญาวารินทร์ ราคาต่่าสุด 139/2563 ลว.10 ก.ค.2563

3,000.00 3,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
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13 จ้างเหมาจัดท่าตรายาง 1,560.00                  1,560.00                 เฉพาะเจาะจง อาธัญธุรกิจ อาธัญธุรกิจ ราคาต่่าสุด 140/2563 ลว.13 ก.ค.2563

1,560.00 1,560.00

14 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 360.00                     360.00                   เฉพาะเจาะจง ภัทรศิลป์ ภัทรศิลป์ ราคาต่่าสุด 141/2563 ลว.13 ก.ค.2563

กิจกรรมจิตอาสา 360.00 360.00

15 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิลถวายพระพร 4,320.00                  4,320.00                 เฉพาะเจาะจง ภัทรศิลป์ ภัทรศิลป์ ราคาต่่าสุด 144/2563 ลว.15 ก.ค.2563

4,320.00 4,320.00

16 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 48,800.00                 48,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง ราคาต่่าสุด 143/2563 ลว.15 ก.ค.2563

อาคารส่านักงานช้ัน 2 48,800.00 48,800.00

17 จ้างเหมาร้ือถอนและ 62,520.00                 62,520.00               เฉพาะเจาะจง พีโอแอร์ พีโอแอร์ ราคาต่่าสุด 145/2563 ลว.17 ก.ค.2563

ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 62,520.00 62,520.00

18 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 800.00                     800.00                   เฉพาะเจาะจง ภัทรศิลป์ ภัทรศิลป์ ราคาต่่าสุด 146/2563 ลว.17 ก.ค.2563

800.00 800.00

19 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12,600.00                 12,600.00               เฉพาะเจาะจง นายกัลป์ชัย  อดดี นายกัลป์ชัย  อดดี ราคาต่่าสุด 147/2563 ลว.20 ก.ค.2563

12,600.00 12,600.00

20 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน 11,297.60                 11,297.60               เฉพาะเจาะจง บจ.นอร์ทเวฟ บจ.นอร์ทเวฟ ราคาต่่าสุด 148/2563 ลว.21 ก.ค.2563

กง-7304 ลพ 11,297.60 11,297.60

21 จ้างซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน 41,000.00                 41,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านค ากองวัสดุก่อสร้าง ร้านค ากองวัสดุก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 149/2563 ลว.24 ก.ค.2563

3 โครงการ 41,000.00 41,000.00

22 จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครนกระเซ้า 5,705.28                  5,705.28                 เฉพาะเจาะจง บจ.ล าพูนธาราอีซูซุเซลส์ บจ.ล าพูนธาราอีซูซุเซลส์ ราคาต่่าสุด 150/2563 ลว.24 ก.ค.2563

หมายเลขทะเบียน 81-0534 ลพ 5,705.28 5,705.28

23 จ้างเหมาย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 62,520.00                 62,520.00               เฉพาะเจาะจง พีโอแอร์ พีโอแอร์ ราคาต่่าสุด 151/2563 ลว.24 ก.ค.2563

62,520.00 62,520.00

24 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและ 397,485.00               397,485.00              เฉพาะเจาะจง หจก.จินตนารีไซเคิล หจก.จินตนารีไซเคิล ราคาต่่าสุด 11/2563 ลว. 1 ก.ค.2563

ส่ิงปฏิกูล 394,200.00 394,200.00
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25 จ้างก่อสร้างถนนคสล. 3 หมู่บ้าน 479,300.00               381,413.00              เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ปาลี นายสุรชัย  ปาลี ราคาต่่าสุด 13/2563 ลว. 20 ก.ค.2563

1.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ หมู่ 15 380,000.00 380,000.00

2.ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเช่ือมไปดอยงุ้ม-บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8 

3.ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมางเมิน บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8 

26 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน 299,000.00               299,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  แปงหลวง นายสมบัติ  แปงหลวง ราคาต่่าสุด 14/2563 ลว. 24 ก.ค.2563

อนุบาลจากเงินค่้าประกันสัญญา 299,000.00 299,000.00

27 จ้างก่อสร้างรางระบายน่้าคสล. 437,500.00               457,680.78              เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง หจก.เพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 15/2563 ลว. 24 ก.ค.2563

บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ 4 – บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 10 437,000.00 437,000.00


