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

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

1

จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นางสาวกรธิกา สายหล้า

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

2

จ้างเหมาบุคคล กองช่าง

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายบุญฤทธิ์ ค่าอิน

นายบุญฤทธิ์ ค่าอิน

นางสาวกรธิกา สายหล้า
16,000.00
นายบุญฤทธิ์ ค่าอิน

16,000.00

28,700.00

ราคาต่าสุด

154/2563 ลว.3 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

155/2563 ลว.3 ส.ค.2563

3

จ้างเหมาบุคคล กองช่าง
นายณรงค์ ปวงกันทา

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายณรงค์ ปวงกันทา
16,000.00

นายณรงค์ ปวงกันทา
16,000.00

ราคาต่าสุด

156/2563 ลว.3 ส.ค.2563

4

จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา
น.ส.สุกัญญา จันต๊ะตึง
จ้างเหมาบุคคล กองช่าง

17,000.00

17,000.00

เฉพาะเจาะจง

157/2563 ลว.3 ส.ค.2563

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุกัญญา จันต๊ะตึง
17,000.00
นายอิทธิ วงค์คม

ราคาต่าสุด

16,000.00

น.ส.สุกัญญา จันต๊ะตึง
17,000.00
นายอิทธิ วงค์คม

ราคาต่าสุด

158/2563 ลว.3 ส.ค.2563

16,000.00

16,000.00
ราคาต่าสุด

161/2563 ลว.4 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

162/2563 ลว.11 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

163/2563 ลว.19 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

164/2563 ลว.19 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

165/2563 ลว.21 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

166/2563 ลว.26 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

167/2563 ลว.26 ส.ค.2563

5

นายอิทธิ วงค์คม
6

จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครนกระเช้า

7

หมายเลขทะเบียน 81-0534
จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมือง หมู่ 8

25,000.00

25,000.00

เฉพาะเจาะจง

8

จ้างเหมาจัดท่าป้ายพลาสวู้ด

22,000.00

22,000.00

เฉพาะเจาะจง

9

จ้างเหมาล้างเครืองปรับอากาศ

1,300.00

1,300.00

เฉพาะเจาะจง

10

จ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน

11

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สว่ นกลาง
หมายเลขทะเบียน นข-3373 ลพ

12

จ้างเหมาล้างและเติมน้่ายา
เครืองปรับอากาศ

5,705.28

5,705.28

เฉพาะเจาะจง

14,500.00

14,500.00

เฉพาะเจาะจง

4,866.36

4,866.36

เฉพาะเจาะจง

16,200.00

16,200.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ธาราล่าพูนอีซูซุเซลส์

บจก.ธาราล่าพูนอีซูซุเซลส์

5,705.28
หจก.เคพีซีแมชชีนเนอรี
25,000.00

5,705.28
หจก.เคพีซีแมชชีนเนอรี
25,000.00

บจก.คูนคูนการป้าย 888
22,000.00

บจก.คูนคูนการป้าย 888
22,000.00

ร้านพีโอแอร์

ร้านพีโอแอร์
1,300.00

1,300.00

นายธนวินธ์ สียาม
14,500.00
บจก.ลิม้ เม่งจั้วมิตซูล่าพูน
4,866.36

นายธนวินธ์ สียาม
14,500.00
บจก.ลิม้ เม่งจั้วมิตซูล่าพูน
4,866.36

ร้านพีโอแอร์

ร้านพีโอแอร์
16,200.00

16,200.00

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

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

13

จ้างก่อสร้างลานจอดรถผูส้ งู อายุและ
ผูพ้ ิการ

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุรชัย ปาลี
30,000.00

นายสุรชัย ปาลี
30,000.00

ราคาต่าสุด

168/2563 ลว.28 ส.ค.2563

14

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองการศึกษา

19,520.00

19,520.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
19,520.00

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้

ราคาต่าสุด

81/2563 ลว.3 ส.ค.2563

19,520.00

15

จัดซื้อหมึกเครืองโรเนียว

2,140.00

2,140.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ริโซ่ ประเทศไทย
2,140.00

บจก.ริโซ่ ประเทศไทย
2,140.00

ราคาต่าสุด

82/2563 ลว.3 ส.ค.2563

16

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

21,300.00

21,300.00

เฉพาะเจาะจง

83/2563 ลว.3 ส.ค.2563

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

155,150.00

155,150.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านณรงค์การช่าง
21,300.00
บจ.นอร์ทเทิร์นอาร์ต

ราคาต่าสุด

17

ร้านณรงค์การช่าง
21,300.00
บจ.นอร์ทเทิร์นอาร์ต

ราคาต่าสุด

84/2563 ลว.18 ส.ค.2563

155,150.00

155,150.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้

ราคาต่าสุด

85/2563 ลว.18 ส.ค.2563

20,590.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
3,250.00

ราคาต่าสุด

86/2563 ลว.18 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

87/2563 ลว.26 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

88/2563 ลว.26 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

89/2563 ลว.31 ส.ค.2563

ราคาต่าสุด

90/2563 ลว.21 ส.ค.2563

18

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง

19

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง

20

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ -สาธารณสุข

20,590.00

20,590.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
20,590.00

3,250.00

3,250.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
3,250.00

22,000.00

22,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

22,000.00
21

จัดซื้อเครืองส่ารองรอง 1 Kva

22

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-ส่านักปลัด

23

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,590.00

4,590.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

22,000.00
บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

4,590.00

4,590.00
ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
20,510.00

20,510.00

20,510.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
20,510.00

2,350.00

2,350.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

2,350.00

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

2,350.00

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

24

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ หมู่ 14 เพือก่อ500,000.00
สร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์422,763.78
ตกิ หมู่ 14 – ป่าเฉพาะเจาะจง
ช้าบ้านห้วยไซ
หมู่ 14 เพือก่อสร้างเสริมผิวถนน

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

หจก.ธนัทพงศ์ ก่อสร้าง
422,000.00

หจก.ธนัทพงศ์ ก่อสร้าง
422,000.00

ราคาต่าสุด

16/2563 ลว. 3 ส.ค.2563

นายสุรชัย ปาลี
294,000.00

นายสุรชัย ปาลี
294,000.00

ราคาต่าสุด

17/2563 ลว. 13 ส.ค.2563

แอสฟัลท์ตกิ หมู่ 14 – ป่าช้าบ้านห้วยไซ
25

จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแสนตอป่าก้าง

150,000.00

184,337.73

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1

270,000.00

110,802.89

เฉพาะเจาะจง

