
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรธิกา  สายหล้า นางสาวกรธิกา  สายหล้า ราคาต ่าสุด 154/2563 ลว.3 ส.ค.2563

นางสาวกรธิกา  สายหล้า 16,000.00 16,000.00

2 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น ราคาต ่าสุด 155/2563 ลว.3 ส.ค.2563

นายบุญฤทธ์ิ  ค่าอิ น 16,000.00 28,700.00

3 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปวงกันทา นายณรงค์  ปวงกันทา ราคาต ่าสุด 156/2563 ลว.3 ส.ค.2563

นายณรงค์  ปวงกันทา 16,000.00 16,000.00

4 จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา 17,000.00                 17,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา  จันต๊ะตึง น.ส.สุกัญญา  จันต๊ะตึง ราคาต ่าสุด 157/2563 ลว.3 ส.ค.2563

น.ส.สุกัญญา  จันต๊ะตึง 17,000.00 17,000.00

5 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00                 16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอิทธิ  วงค์คม นายอิทธิ  วงค์คม ราคาต ่าสุด 158/2563 ลว.3 ส.ค.2563

นายอิทธิ  วงค์คม 16,000.00 16,000.00

6 จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครนกระเช้า 5,705.28                  5,705.28                 เฉพาะเจาะจง บจก.ธาราล่าพูนอีซูซุเซลส์ บจก.ธาราล่าพูนอีซูซุเซลส์ ราคาต ่าสุด 161/2563 ลว.4 ส.ค.2563

หมายเลขทะเบียน 81-0534 5,705.28 5,705.28

7 จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมือง หมู่ 8 25,000.00                 25,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพีซีแมชชีนเนอรี หจก.เคพีซีแมชชีนเนอรี ราคาต ่าสุด 162/2563 ลว.11 ส.ค.2563

25,000.00 25,000.00

8 จ้างเหมาจัดท่าป้ายพลาสวู้ด 22,000.00                 22,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.คูนคูนการป้าย 888 บจก.คูนคูนการป้าย 888 ราคาต ่าสุด 163/2563 ลว.19 ส.ค.2563

22,000.00 22,000.00

9 จ้างเหมาล้างเครื องปรับอากาศ 1,300.00                  1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอแอร์ ร้านพีโอแอร์ ราคาต ่าสุด 164/2563 ลว.19 ส.ค.2563

1,300.00 1,300.00

10 จ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน 14,500.00                 14,500.00               เฉพาะเจาะจง นายธนวินธ์  สียาม นายธนวินธ์  สียาม ราคาต ่าสุด 165/2563 ลว.21 ส.ค.2563

14,500.00 14,500.00

11 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4,866.36                  4,866.36                 เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมเม่งจ้ัวมิตซูล่าพูน บจก.ล้ิมเม่งจ้ัวมิตซูล่าพูน ราคาต ่าสุด 166/2563 ลว.26 ส.ค.2563

หมายเลขทะเบียน นข-3373 ลพ 4,866.36 4,866.36

12 จ้างเหมาล้างและเติมน่้ายา 16,200.00                 16,200.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอแอร์ ร้านพีโอแอร์ ราคาต ่าสุด 167/2563 ลว.26 ส.ค.2563

เครื องปรับอากาศ 16,200.00 16,200.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563 
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13 จ้างก่อสร้างลานจอดรถผู้สูงอายุและ 30,000.00                 30,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ปาลี นายสุรชัย  ปาลี ราคาต ่าสุด 168/2563 ลว.28 ส.ค.2563

ผู้พิการ 30,000.00 30,000.00

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองการศึกษา 19,520.00                 19,520.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 81/2563 ลว.3 ส.ค.2563

19,520.00 19,520.00

15 จัดซ้ือหมึกเครื องโรเนียว 2,140.00                  2,140.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโซ่ ประเทศไทย บจก.ริโซ่ ประเทศไทย ราคาต ่าสุด 82/2563 ลว.3 ส.ค.2563

2,140.00 2,140.00

16 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,300.00                 21,300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง ราคาต ่าสุด 83/2563 ลว.3 ส.ค.2563

21,300.00 21,300.00

17 จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 155,150.00               155,150.00              เฉพาะเจาะจง บจ.นอร์ทเทิร์นอาร์ต บจ.นอร์ทเทิร์นอาร์ต ราคาต ่าสุด 84/2563 ลว.18 ส.ค.2563

155,150.00 155,150.00

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 20,590.00                 20,590.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 85/2563 ลว.18 ส.ค.2563

20,590.00 20,590.00

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง 3,250.00                  3,250.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 86/2563 ลว.18 ส.ค.2563

3,250.00 3,250.00

20 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ-สาธารณสุข 22,000.00                 22,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต ่าสุด 87/2563 ลว.26 ส.ค.2563

22,000.00 22,000.00

21 จัดซ้ือเครื องส่ารองรอง 1 Kva 4,590.00                  4,590.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต ่าสุด 88/2563 ลว.26 ส.ค.2563

4,590.00 4,590.00

22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-ส่านักปลัด 20,510.00                 20,510.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 89/2563 ลว.31 ส.ค.2563

20,510.00 20,510.00

23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,350.00                  2,350.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต ่าสุด 90/2563 ลว.21 ส.ค.2563

2,350.00 2,350.00
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24 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ 14 เพื อก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 14 – ป่าช้าบ้านห้วยไซ500,000.00               422,763.78              เฉพาะเจาะจง หจก.ธนัทพงศ์ ก่อสร้าง หจก.ธนัทพงศ์ ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 16/2563 ลว. 3 ส.ค.2563

หมู่ 14 เพื อก่อสร้างเสริมผิวถนน 422,000.00 422,000.00

แอสฟัลท์ติก หมู่ 14 – ป่าช้าบ้านห้วยไซ

25 จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคสล. 150,000.00               184,337.73              เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ปาลี นายสุรชัย  ปาลี ราคาต ่าสุด 17/2563 ลว. 13 ส.ค.2563

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแสนตอป่าก้าง 294,000.00 294,000.00

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000.00               110,802.89              

บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1


