






แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนตุลาคม 6,500.00             6,500.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 1/2563 ลว. 1ต.ค.62

2 จ้างเหมาคนงานเดือนตุลาคม 6,500.00             6,500.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 2/2563 ลว.1ต.ค.62

3 จ้างเหมาคนงานเดือนตุลาคม 6,500.00             6,500.00             เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 3/2563 ลว.1ต.ค.62

4 จ้างเหมาคนงานเดือนตุลาคม 28,800.00           28,800.00           เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 4/2563 ลว.1 ต.ค.62

5 จ้างเหมาคนงานเดือนตุลาคม 7,200.00             7,200.00             เฉพาะเจาะจง นางเพญ็นภา  มูลสุจริต นางเพญ็นภา  มูลสุจริต จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 5/2563 ลว.1ต.ค.62

6 จ้างเหมาคนงานเดือนตุลาคม 6,500.00             6,500.00             เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ชืน่ดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 6/2563 ลว.1 ต.ค.62

7 จ้างเหมาคนงานเดือนตุลาคม 3,255.00             3,255.00             เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  หอมสกุล นายสุรศักด์ิ  หอมสกุล จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 7/2563 ลว.1ต.ค.62

8 จ้างเหมาคนงานเดือนตุลาคม 9,677.40             9,677.40             เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 8/2563  ลว.1 ต.ค.62

9 จ้างเหมาคนงานเดือนตุลาคม 6,967.50             6,967.50             เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิพา  จันทร์เทียน น.ส.จันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 9/2563 ลว.1 ต.ค.62

10 จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์บริหารร่างกายฟติเน็ต 87,000.00           87,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีพ.ีเจดีวอปล็อบเม้นท์ หจก.พ.ีพ.ีเจดีวอปล็อบเม้นท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 10/2563 ลว.21 ต.ค.62

11 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-9395 119,710.00          119,710.00          เฉพาะเจาะจง มนูการช่าง มนูการช่าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2563 ลว.21 ต.ค.62

12 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์หมู่ที ่7 480,620.00          480,620.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเค.เค.เทรดด้ิงซัพพลายจ ากัด บริษทั พ ีเค เคเทรดด้ิงซัพพลายจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2563 ลว.22 ต.ค.62

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤศจิกายน 6,283.33          6,283.33            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 12/2563 ลว. 1พ.ย.62

2 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤศจิกายน 6,500.00          6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 13/2563 ลว.1พ.ย.62

3 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤศจิกายน 6,720.00          6,720.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 14/2563 ลว.1พ.ย.62

4 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤศจิกายน 28,800.00        28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 15/2563 ลว.1 พ.ย.62

5 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤศจิกายน 6,480.00          6,480.00            เฉพาะเจาะจง นางเพญ็นภา  มูลสุจริต นางเพญ็นภา  มูลสุจริต จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 16/2563 ลว.1พ.ย.62

6 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤศจิกายน 1,920.00          1,920.00            เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  หอมสกุล นายสุรศักด์ิ  หอมสกุล จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 17/2563 ลว.1 พ.ย.62

7 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤศจิกายน 6,500.00          6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ช่ืนดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 18/2563 ลว.1พ.ย.62

8 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤศจิกายน 9,666.66          9,666.66            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 19/2563  ลว.1 พ.ย.62

9 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤศจิกายน 7,200.00          7,200.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิพา  จันทร์เทียน น.ส.จันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 20/2563 ลว.1 พ.ย.62

10 จ้างปรับปรุงฝาบ่อพกัระบายน้า้ ซอยหมูบ่้านโชคดี ม.7 33,400.00        33,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีพ.ีเจดีวอปล็อบเม้นท์ หจก.พ.ีพ.ีเจดีวอปล็อบเม้นท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 21/2563 ลว.20 พ.ย.62

11 จ้างซ่อมประตูอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.พรหมมาสตร์ 3,300.00          3,300.00            เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ  อุประนาระ นายวิริยะ  อุประนาระ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 22/2563 ลว.20 พ.ย.62

12 จัดซ้ือแผงกัน้จราจรและกรวยยาง 58,500.00        58,500.00          เฉพาะเจาะจง แอมไฟร์ แอมไฟร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2563 ลว.7 พ.ย.62

13 จัดซ้ือแบตเตอร่ี GS รุ่น EX150 6,800.00          6,800.00            เฉพาะเจาะจง ฮวดหลีแบตเตอร่ี ฮวดหลีแบเตอร่ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2563 ลว.27 พ.ย.62

14 จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกคอน 274,000.00      274,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2563 ลว. 7 พ.ย.62

กรีตบ้านนางอาลับ หมู่8

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและผนัง คสล. 1,190,000.00    1,190,000.00      e-bidding หจก.พ.ีพ.ีเจดีวอปล็อบเม้นท์ หจก.พ.ีพ.ีเจดีวอปล็อบเม้นท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2563 ลว.18 พ.ย.62

กันดินพร้อมวางท่อลอดถนนสายรอบสระเสวย

(จากศาลปูสุ่ข) หมูท่ี ่4

16 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที ่3 480,620.00      480,620.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลายจา้กัด บริษทั พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลายจา้กัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/2563 ลว.29พ.ย.62

17 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ200 มล.ชนิดถุง 20,588.82        20,588.82          เฉพาะเจาะจง บริษทั ที ดี แดร่ีฟูส์๊ จา้กัด บริษทั ที ดี แดร่ีฟูส์๊ จา้กัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2563 ลว. 1 พ.ย.62

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 23/2563 ลว. 29 พ.ย.62

2 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 24/2563 ลว.29 พ.ย.62

3 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 6,735.25           6,735.25            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 25/2563 ลว.29 พ.ย.62

4 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 28,800.00         28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 26/2563 ลว.29 พ.ย.62

5 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 7,200.00           7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 27/2563 ลว.29 พ.ย.62

6 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ชืน่ดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 28/2563 ลว.29 พ.ย.62

7 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 29/2563 ลว. 29พ.ย.62

8 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 7,200.00           7,200.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิพา  จันทร์เทียน น.ส.จันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 30/2563  ลว.29 พ.ย.62

9 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสุรโชติ มีมุขกิจ นายสุรโชติ  มีมุขกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 31/2563 ลว.2 ธ.ค.62

ในต าบลพรหมมาสตร์

10 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสมควร  มีมุขกิจ นายสมควร  มีมุขกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 32/2563 ลว. 2 ธ.ค.62

ในต าบลพรหมมาสตร์

11 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  โคกะบูรณ์ นายวุฒิชัย  โคกะบูรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 33/2563 ลว.2 ธ.ค.62

ในต าบลพรหมมาสตร์

12 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ ์เอีย่มสอาด นายสิทธิพงษ ์เอีย่มสอาด มีคุณสมบัติครบถ้วน 34/2563 ลว.2 ธ.ค.62

ในต าบลพรหมมาสตร์

13 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรงาม  ค าวงษา นางสาวไพรงาม  ค าวงษา มีคุณสมบัติครบถ้วน 35/2563 ลว. 2 ธ.ค. 62

ในต าบลพรหมมาสตร์

14 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  ศรีชัยยศ นายอนุชิต  ศรีชัยยศ มีคุณสมบัติครบถ้วน 36/2563 ลว. 2 ธ.ค. 62

ในต าบลพรหมมาสตร์

15 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายปัญญา   กองแก้ว นายปัญญา  กองแก้ว มีคุณสมบัติครบถ้วน 37/2563 ลว. 2 ธ.ค. 62

ในต าบลพรหมมาสตร์

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

16 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายวิทูร  บุญคง นายวิทูร  บุญคง มีคุณสมบัติครบถ้วน 38/2563 ลว.2 ธ.ค.62

ในต าบลพรหมมาสตร์

17 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิภา  พวงอุไร นางสาวพรรณิภา  พวงอุไร มีคุณสมบัติครบถ้วน 39/2563 ลว. 2 ธ.ค.62

ในต าบลพรหมมาสตร์

18 จ้างเหมาคนงานเดินส ารวจข้อมูลรายการทีดิ่นและส่ิงปลูก 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  พทุธภมิู นางอ าไพ  พทุธภมูิ มีคุณสมบัติครบถ้วน 40/2563 ลว.2 ธ.ค.62

ในต าบลพรหมมาสตร์

19 จ้างเหมาท าเว็ปไซด์ อบต.พรหมมาสตร์ 12,840.00         12,840.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เคเซอร์วิส ลพบุรี บริษทั เคเชอร์วิส ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 41/2563 ลว. 9 ธ.ค. 62

20 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่4 792.00             792.00              เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 42/2563 ลว. 11 ธ.ค. 62

คร้ังที ่1 ประจ าปี 2562

21 จ้างเหมาท าอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภาสมัยสามัญ 8,400.00           8,400.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 43/2563 ลว. 12 ธ.ค. 62

สมัยที ่4 คร้ังที ่1 ประจ าปี 2562

22 จ้างเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืมโครงการป้องกันและลด 30,000.00         30,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรา  สีลาลักษณ์ นางสาวมยุรา  สีลาลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 44/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

23 จ้างซ่อมปะยางรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-9395 ลบ 175.00             175.00              เฉพาะเจาะจง ยางสามัคคีออโต้ไทร ยางสามัคคีออโต้ไทร มีคุณสมบัติครบถ้วน 45/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62

24 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งปลัด 500.00             500.00              เฉพาะเจาะจง นายนิยม  อ าพนัดี นายนิยม  อ าพนัดี มีคุณสมบัติครบถ้วน 46/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกองช่าง 3,025.00           3,025.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 3/2563 ลว. 23 ธ.ค. 62

26 จัดซ้ือยางมะตอย 200 ถุง 24,000.00         24,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญ ร้านพรเจริญ มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/2563 ลว.26 ธ.ค. 62

27 จัดซ้ือแบบพมิพใ์บเสร็จรับเงินภาษี 1,640.00           1,640.00            เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2563 ลว.26 ธ.ค. 62

28 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ่4 700,000.00       700,000.00        e-binding หจก.เจริญอารีย์ (1978) หจก.เจริญอารีย์ (1978) มีคุณสมบัติครบถ้วน 2/2563 ลว. 26 ธ.ค.62

จากคุ้มโคกลาวถึงแยกสะพานรถไฟวัดสิงหล

29 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดบรรจุ 200มล.ชนิดถุง 19,003.02         19,003.02          เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีดี แดร่ีฟูด๊ส์ จ ากัด บริษทั ทีดี แดร่ีฟูด๊ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 2/2563 ลว. 2 ธ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 6,500.00          6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 47/2563 ลว. 27 ธ.ค.62

2 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 6,290.10          6,290.10            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 48/2563 ลว.27 ธ.ค.62

3 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 6,967.50          6,967.50            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 49/2563 ลว.27 ธ.ค.62

4 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 28,800.00        28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 50/2563 ลว.27 ธ.ค.62

5 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 6,967.50          6,967.50            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 51/2563 ลว.27 ธ.ค.62

6 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 6,500.00          6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ช่ืนดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 52/2563 ลว.27 ธ.ค.62

7 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 9,677.40          9,677.40            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 53/2563 ลว. 27 ธ.ค.62

8 จ้างเหมาจัดสถานทีไฟฟา้แสงสว่างเคร่ืองเสียงโครงการ 30,000.00        30,000.00          เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ์  สรรพศรี นายนฤพนธ์  สรรพศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 54/2563 ลว. 9 ม.ค.63

วันเด็กปี 63

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการวันเด็ก ปี 63 1,500.00          1,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 55/2563 ลว.9 ม.ค. 63

10 จ้างเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 75,000.00        75,000.00          เฉพาะเจาะจง นายปิยะ  เกตุเผือก นายปิยะ  เกตุเผือก มีคุณสมบัติครบถ้วน 56/2563 ลว. 10 ม.ค.63

วันเด็กปี 63

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลภยัแล้งขนาด 1.00X2.00 เมตร 260.00            260.00              เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 57/2563 ลว.13 ม.ค.63

12 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ของส่วนโยธา 1,500.00          1,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 58/2563 ลว. 13 ม.ค.63

12 จ้างท าตรายางการก่อสร้างทีผิ่ดจากแบบแปลนก่อสร้าง 880.00            880.00              เฉพาะเจาะจง V.S.COPY V.S.COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 59/2563 ลว.13 ม.ค.63

(ค าเตือน)

13 จัดซ้ือของขวัญของรางวัลในโครงการวันเด็ก ปี 63 28,500.00        28,500.00          เฉพาะเจาะจง จ าเนียนการค้า จ าเนียนการค้า มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/2563 ลว. 9 ม.ค. 63

ในต าบลพรหมมาสตร์

14 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารCanonรุ่น IrAdv C3320 5,500.00          5,500.00            เฉพาะเจาะจง พ.ีโอ.เอ เซ็นเตอร์ พ.ีโอ.เอ.เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 7/2563 ลว. 13 ม.ค. 63

(Npg-67 สีด า)

15 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวของส านักปลัด 6,980.00          6,980.00            เฉพาะเจาะจง เจริญอาภรณ์ลพบุรี เจริญอาภรณ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 8/2563 ลว. 13 ม.ค. 63

16 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวของส่วนการศึกษา 2,130.00          2,130.00            เฉพาะเจาะจง เจริญอาภรณ์ลพบุรี เจริญอาภรณ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 9/2563 ลว. 13 ม.ค.63

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของส่วนการคลัง 1,337.50          1,337.50            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 10/2563 ลว. 13 ม.ค.63

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงานบัตรตอกเวลา 900.00            900.00              เฉพาะเจาะจง ลพบุรีนิยมกิจ ลพบุรีนิยมกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 11/2563 ลว.13 ม.ค.63

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของส านักปลัด Toner HP79A 750.00            750.00              เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 12/2563 ลว.13 ม.ค.63

19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างไม้สตร๊าฟ,เทปวัดระยะ 6,204.00          6,204.00            เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ลพบุรี เคหะภณัฑ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 13/2563 ลว.28 ม.ค.63

20 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 3,560.00          3,560.00            เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ลพบุรี เคหะภณัฑ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 14/2563 ลว.28 ม.ค.63

21 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที ่5 480,620.00      480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/2563 ลว.15 ม.ค.63

บ้านผู้ใหญ่จ๋อง

22 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที ่4 480,620.00      480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 7/2563 ลว.28 ม.ค.63

บ้านผู้ใหญ่จอน

23 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง 21,003.36        21,003.36          เฉพาะเจาะจง บ.ที ดี แดร่ีฟูด๊ส์ จ ากัด บ.ที ดี แดร่ีฟูด๊ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 3/2563 ลว.2 ม.ค.63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 6,275.64             6,275.64            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 60/2563 ลว. 31 ม.ค.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 6,275.64             6,275.64            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 61/2563 ลว.31 ม.ค.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 6,951.56             6,951.56            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 62/2563 ลว.31 ม.ค.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 28,800.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 63/2563 ลว.31 ม.ค.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 64/2563 ลว.31 ม.ค.63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 6,275.64             6,275.64            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ชืน่ดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 65/2563 ลว.31 ม.ค.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 9,310.14             9,310.14            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 66/2563 ลว. 31 ม.ค.63

8 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 67/2563 ลว. 31 ม.ค.63

9 จ้างซ่อมบ่อบาดาลเปล่ียนซัมเมอร์สแตน 47,900.00           47,900.00          เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  ชูมล นายจ าเนียน  ชูมล มีคุณสมบัติครบถ้วน 68/2563 ลว.5 ก.พ.63

10 จ้างเหมาละครลิงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ป6ี3 25,000.00           25,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  กันรอบรู้ นายวัชระ  กันรอบรู้ มีคุณสมบัติครบถ้วน 69/2563 ลว.11 ก.พ. 63

11 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชุมสภา สมัยสามัญ คร้ังที ่1 616.00               616.00              เฉพาะเจาะจง V.S.COPY V.S.COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 70/2563 ลว. 11 ก.พ.63

12 จ้างเหมาท าอาหารประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที ่1คร้ังที่1 8,400.00             8,400.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 71/2563 ลว.12 ก.พ.63

13 จ้างเหมาปะยางรถขยะ 82-3465 ลบ. 115.00               115.00              เฉพาะเจาะจง ยางสามัคคีไทรโต้ ยางสามัคคีไทรโต้ มีคุณสมบัติครบถ้วน 72/2563 ลว.12 ก.พ.63

14 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประเมินปรับปรุงโครง 7,196.00             7,196.00            เฉพาะเจาะจง V.S.COPY V.S.COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 73/2563 ลว.13 ก.พ.63

สร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

15 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลการจัดเก็บภาษ ีประจ าปี 2563 3,456.00             3,456.00            เฉพาะเจาะจง หจก.มังกกรทอง หจก.มังกรทอง มีคุณสมบัติครบถ้วน 74/2563 ลว. 14 ก.พ.63

ขนาด 2.40X4.80 เมตร

16 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาคมการจัดสรรน้ า อุปโภค 432.00               432.00              เฉพาะเจาะจง หจก.มังกกรทอง หจก.มังกรทอง มีคุณสมบัติครบถ้วน 75/2563 ลว.14 ก.พ.63

บริโภค เพือ่แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 1.20X2.40 เมตร

17 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟทางสาธารณะหมูท่ี ่1-8 3,100.00             3,100.00            เฉพาะเจาะจง นายนิยม  อ าพนัดี นายนิยม  อ าพดีั มีคุณสมบัติครบถ้วน 76/2563 ลว.18 ก.พ.63

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด 27,545.00           27,545.00          เฉพาะเจาะจง พมิลภณัฑ์ พมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 15/2563 ลว.7 ก.พ.63

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส่วนการคลัง 14,256.00           14,256.00          เฉพาะเจาะจง พมิลภณัฑ์ พมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 16/2563 ลว.7ก.พ.63

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของส านักปลัด 4,290.00             4,290.00            เฉพาะเจาะจง พมิลภณัฑ์ พมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 17/2563 ลว. 7 ก.พ.63

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของส่วนการคลัง 1,337.50             1,337.50            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 18/2563 ลว.7 ก.พ.63

22 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง ใต้ฟา้ ใต้ฟา้ มีคุณสมบัติครบถ้วน 19/2563 ลว.7 ก.พ.63

23 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวส านักปลัด 1,560.00             1,560.00            เฉพาะเจาะจง เจริญอาภรณ์ลพบุรี เจริญอาภรณ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 20/2563 ลว.7 ก.พ.63

24 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดบรรจุ 200มิลลิลิตร 19,003.04           19,003.04          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟูด๊ส์จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟูด๊ส์จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/2563 ลว.3 ก.พ.63

25 จัดซ้ือนมกล่อง UHTขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 46,356.96           46,356.96          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟูด๊ส์จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟูด๊ส์จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2563 ลว.26 ก.พ.63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 77/2563 ลว. 28 ก.พ.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 78/2563 ลว.28 ก.พ.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 6,967.50             6,967.50            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 79/2563 ลว.28 ก.พ.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 28,800.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 80/2563 ลว.28 ก.พ.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 6,967.50             6,967.50            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 81/2563 ลว.28 ก.พ.63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ชืน่ดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 82/2563 ลว.28 ก.พ.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 9,677.40             9,677.40            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 83/2563 ลว. 28 ก.พ.63

8 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 84/2563 ลว. 28 ก.พ.63

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงานหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,400.00             8,400.00            เฉพาะเจาะจง พ.ีโอ.เอ.เซ็นเตอร์ พ.ีโอ.เอ.เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 21/2563 ลว.18 มี.ค.63

10 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 8,560.00             8,560.00            เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ลพบุรี เคหะภณัฑ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 22/2563 ลว.27 มี.ค. 63

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,491.00             2,491.00            เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ลพบุรี เคหะภณัฑ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 23/2563 ลว. 27 มี.ค.63

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด 4,900.00             4,900.00            เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ สาขา1 บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ สาขา1 มีคุณสมบัติครบถ้วน 24/2563 ลว.27 มี.ค.63

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส่วนโยธา 3,633.00             3,633.00            เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ สาขา1 บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ สาขา1 มีคุณสมบัติครบถ้วน 25/2563 ลว.27 มี.ค.63

14 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินส านักปลัด TONRE HP79A 1,605.00             1,605.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี บ.เคเซอร์วิสลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 26/2563 ลว.27 มี.ค.63

15 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 249,000.00         249,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 8/2563 ลว.4 มี.ค.63

บ้านนายเจริญ อยูเ่จริญทรัพย์หมูท่ี ่3

16 โครงการก่อสร้างสะพานไม้คนเดินข้ามคลองชลประทาน 109,000.00         109,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 9/2563 ลว. 4 มี.ค.63

บริเวณบ้านนางสมคิดบัญญัติ หมูท่ี ่3

17 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ลอดถนนบริเวณหนอง 50,000.00           50,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 10/2563 ลว.4 มี.ค.63

น้ าหน้าวัดศรีสุทธวาสหมูท่ี ่5

18 โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก สายไปบ่อปลาผู้ใหญ่ 65,000.00           65,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 11/2563 ลว.4 มี.ค.63

ประเสริฐคูณทวี หมูท่ี ่5

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

19 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลงหนิคลุก สายทางข้าม 43,000.00           43,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 12/2563 ลว. 4 มี.ค.63

คลองโคกวัด หมูท่ี ่5

20 ซ่อมแซมไหล่าทางถนนลงหนิคลุก สายทางแยกตติภพ 105,000.00         105,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ หจก.พพีเีจดีเวอร์ล็อปเม้นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 13/2563 ลว.4 มี.ค.63

อพาร์ตเม้นท์ถึงบ้านนายรุ่ง เครือแก้ว หมู่ที ่4

21 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที ่7 ทาง 480,620.00         480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีพ ีเค เทรดด้ิงซัพพลาย จ ากัด บ.พ.ีพ ีเค เทรดด้ิงซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 14/2563 ลว.6 มี.ค.63

ลงวิเชียรโปรดักชัน่

22 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างโซล่าเซลล์ถนนสายหน้าร้าน 480,620.00         480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีพ ีเค เทรดด้ิงซัพพลาย จ ากัด บ.พ.ีพ ีเค เทรดด้ิงซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 15/2563 ลว.20 มี.ค. 63

น้อยอาหารป่า หมูท่ี ่4

23 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติก 200,000.00         200,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 16/2563 ลว. 24 มี.ค.63

คอนกรีต ซอยข้างวัดโพธิง์าม หมู่ที ่1

24 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติก 430,000.00         430,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 17/2563 ลว.24 มี.ค.63

คอนกรีต ซอยข้าง รพ.สต.พรหมมาสตร์ หมูท่ี ่2

25 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติก 304,000.00         304,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 18/2563 ลว.24 มี.ค. 63

คอนกรีต ซอยไปประตูระบายน้ าวัดมณี หมูท่ี ่8

26 จัดซ้ือพลาสเจอร์ไรส์ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง 10,001.60           10,001.60          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟูด๊ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟูด๊ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/2563 ลว.2 มี.ค.63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนเมษายน 6,283.14             6,283.14            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 85/2563 ลว. 1 เม.ย.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนเมษายน 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 86/2563 ลว.1 เม.ย.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนเมษายน 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 87/2563 ลว.1 เม.ย.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนเมษายน 28,800.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 88/2563 ลว.1 เม.ย.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนเมษายน 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 89/2563 ลว.1 เม.ย.63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนเมษายน 6,283.14             6,283.14            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ชืน่ดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 90/2563 ลว.1 เม.ย.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนเมษายน 9,333.24             9,333.24            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 91/2563 ลว. 1 เม.ย.63

8 จ้างเหมาคนงานเดือนเมษายน 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 92/2563 ลว. 1 เม.ย.63

9 จ้างเหมาท าตรายาง 440.00               440.00              เฉพาะเจาะจง V.S.COPY V.S.COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 93/2563 ลว.10 เม.ย.63

10 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,016.50             1,016.50            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี บ.เคเซอร์วิสลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 94/2563 ลว.10 เม.ย. 63

11 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าฮอนด้า 1,300.00             1,300.00            เฉพาะเจาะจง ไทยการยนต์ ไทยการยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 95/2563 ลว. 10 เม.ย.63

12 จ้างซ่อมรถยนต์ กง-9361 ลบ 9,500.00             9,500.00            เฉพาะเจาะจง มนูการช่าง มนูการช่าง มีคุณสมบัติครบถ้วน 96/2563 ลว.10 เม.ย.63

13 จ่างเหมาคนงานเดือนเมษายน 3,840.00             3,840.00            เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ภูทั่บทิม นายธนากร  ภูท่ับทิม เร่ิมจ้างงาน 15 เม.ย.63 97/2563 ลว.15 เม.ย.63

14 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน กษบ 764 3,100.00             3,100.00            เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล  ทรัพย์สายทอง นายสิทธิพล  ทรัพย์สายทอง มีคุณสมบัติครบถ้วน 99/2563 ลว.28 เม.ย.63

15 จ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ 3,516.00             3,516.00            เฉพาะเจาะจง นายสมควร  มีมุขกิจ นายสมควร  มีมุขกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 100/2563 ลว.28 เม.ย.63

16 จัดซ้ือหมึกเตร่ืองถ่ายเอกสาร Canon 5,500.00             5,500.00            เฉพาะเจาะจง พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 27/2563 ลว. 10 เม.ย.63

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด 710.00               710.00              เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ สาขา 1 บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ สาขา 1 มีคุณสมบัติครบถ้วน 28/2563 ลว. 10 เม.ย. 63

18 จัดซ้ือวัสุดคอมพวิเตอร์ของกองคลัง 2,675.00             2,675.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี บ.เคเซอร์วิสลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 29/2563 ลว. 10เม.ย. 63

19 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนคุณภาพแหง่การเรียนรู้ด้าน 30,500.00           30,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี บ.เคเซอร์วิสลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 30/2563 ลว.15 เม.ย.63

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

20 จัดซ้ือหนิคลุก 30 คิว 10,500.00           10,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 31/2563 ลว.16เม.ย.63

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

21 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยโครงการ 25,038.00           25,038.00          เฉพาะเจาะจง PN พชัรินีย์ PN พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 32/2563 ลว. 20 เม.ย.63

อบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ในการป้องกันโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกระดาษต่อเนือ่ง 1,100.00             1,100.00            เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ จ ากัด สาขา 1 บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ จ ากัด สาขา 1 มีคุณสมบัติครบถ้วน 33/2563 ลว.28 เม.ย.63

23 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างโซล่าเซลล์ แยกไปบ่อตกปลา

พรหมมาสตร์ถึงแยกเอทูรรีสอร์ท หมู่ที ่3 480,620.00         480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีพ ีเค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด บ.พ ีพ ีเค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 19/2563 ลว.17 เม.ย.63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤษภาคม 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 101/2563 ลว. 1 พ.ค.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤษภาคม 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 102/2563 ลว.1 พ.ค.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤษภาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 103/2563 ลว.1 พ.ค.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤษภาคม 28,800.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 104/2563 ลว.1พ.ค.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤษภาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 105/2563 ลว.1 พ.ค.63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤษภาคม 6,290.10             6,290.10            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ชืน่ดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 106/2563 ลว.1 พ.ค.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤษภาคม 6,967.50             6,967.50            เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ภูทั่บทิม นายธนากร  ภูท่ับทิม จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 107/2563 ลว 1พ.ค.63

8 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤษภาคม 9,677.40             9,677.40            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 108/2563 ลว. 1 พ.ค.63

9 จ้างเหมาคนงานเดือนพฤษภาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 109/2563 ลว. 1พ. .63

10 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 81-9395 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 110/2563 ลว.1 พ.ค.63

11 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที ่2 คร้ัง 1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 111/2563 ลว.11 พ.ค. 63

ที ่2 ประจ าปี 2563

12 จ้างเหมาท าอาหารประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ัง 8,400.00             8,400.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 112/2563 ลว.12 พ.ค.63

ที ่2 ประจ าปี 2563

13 จ้างท าป้ายไวนิลหา้มทิง้ขยะขนาด1.20X2.40 เมตร 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 113/2563 ลว.12 พ.ค.63

14 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon รุ่น Ir-Adv C3320 13,000.00           13,000.00          เฉพาะเจาะจง พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 114/2563 ลว.12 พ.ค.63

15 จ้างท าอาหารโครงการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนด้าน 100,000.00         100,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.มยุรา  ลีลาลักษ์ น.ส.มยุรา  สีลาลักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 115/2563 ลว. 18 พ.ค.63

สาธารณภยักรณีโรคติดเชือ้โคโรน่า 2019 พร้อมน้ าด่ืม

16 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-3465 ลบ 18,000.00           18,000.00          เฉพาะเจาะจง มนูการช่าง มนูการช่าง มีคุณสมบัติครบถ้วน 116/2563 ลว. 18 พ.ค. 63

17 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า บร-1325 ลบ 19,060.00           19,060.00          เฉพาะเจาะจง มนูการช่าง มนูการช่าง มีคุณสมบัติครบถ้วน 117/2563 ลว.18 พ.ค.63

18 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า 81-9221 ลบ 63,700.00           63,700.00          เฉพาะเจาะจง มนูการช่าง มนูการช่าง มีคุณสมบัติครบถ้วน 118/2563 ลว. 18 พ.ค.63

19 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการใหค้วามช่วยเหลือ 395.00               395.00              เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 119/2563 ลว. 18 พ.ค.63

ประชาชนกรณีติดเชือ้โควิด

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

20 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศและย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนิยม  อ าพนัดี นายนิยม  อ าพนัดี มีคุณสมบัติครบถ้วน 120/2563 ลว. 18 พ.ค.63

21 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-3465 ลบ 29,500.00           29,500.00          เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 121/2563 ลว.25 พ.ค.63

22 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-9395 ลบ 5,400.00             5,400.00            เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 122/2563 ลว.25 พ.ค.63

23 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 35,160.00           35,160.00          เฉพาะเจาะจง พชัรินีย์ พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 34/2563 ลว.1 พ.ค. 63

24 จัดซ้ือถุงยังชีพ 1500 ชุด ชุดละ 250 บาท 375,000.00         375,000.00        เฉพาะเจาะจง พชัรินีย์ พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 35/2563 ลว.1 พ.ค.63

25 จัดซ้ือชุดดับเพลิง หมวกดับเพลิงและรองเท้าดับเพลิง 17,300.00           17,300.00          เฉพาะเจาะจง พชัรินีย์ พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 36/2563 ลว.18 พ.ค.63

26 จัดซ้ือแบตเตอร่ี GS รุ่น EX80 5,600.00             5,600.00            เฉพาะเจาะจง ฮวดหลี ฮวดหลี มีคุณสมบัติครบถ้วน 37/2563 ลว.18 พ.ค.63

27 จัดซ้ือแบตเตอร่ี GS รุ่น EX120 8,600.00             8,600.00            เฉพาะเจาะจง ฉวดหลี ฮวดหลี มีคุณสมบัติครบถ้วน 38/2563 ลว. 18 พ.ค.63

28 จัดซ้ืองานบ้านงานครัว 3,740.00             3,740.00            เฉพาะเจาะจง เจริญอาภรณ์ลพบุรี เจริญอาภรณ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 39/2563 ลว. 18 พ.ค.63

29 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมตอม่อคอน 480,620.00         480,620.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีพ ีเค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด บริษทั พ ีพ ีเค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 20/2563 ลว. 21 พ.ค.63

กรีตเสริมเหล็กจากแยกอูต่ามากถึงบ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ

คูณทวี หมูท่ี ่5

30 จัดซ้ือนมกล่อง ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 36,847.84           36,847.84          เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีดีแคร่ีฟูด๊ส์ จ ากัด บริษทั ทีดีแดร่ีฟูด๊ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 7/2563 ลว. 18 พ.ค.63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนมิถุนายน 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 123/2563 ลว. 1 มิ.ย.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนมิถุนายน 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 124/2563 ลว. 1 มิ.ย.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนมิถุนายน 6,720.00             6,720.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 125/2563 ลว.1 มิ.ย.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนมิถุนายน 28,800.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 126/2563 ลว.1มิ.ย.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนมิถุนายน 6,960.00             6,960.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 127/2563 ลว.1 มิ.ย.63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนมิถุนายน 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ช่ืนดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 128/2563 ลว.1 มิ.ย.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนมิถุนายน 6,720.00             6,720.00            เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ภูทั่บทิม นายธนากร  ภูท่ับทิม จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 129/2563 ลว 1มิ.ย.63

8 จ้างเหมาคนงานเดือนมิถุนายน 9,333.24             9,333.24            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 130/2563 ลว. 1 มิ.ย.63

9 จ้างเหมาคนงานเดือนมิถุนายน 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 131/2563 ลว. 1มิ.ย.63

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 500.00               500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 132/2563 ลว.11 มิ.ย.63

11 จ้างเหมาท าตรายางช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ปณ.ลพบุรี 280.00               280.00              เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 133/2563 ลว.11 มิ.ย. 63

15000 (กองคลัง)

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน 500.00               500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 134/2563 ลว.11 มิ.ย.63

ด้านสาธารณภยั

13 จ้างเหมาซ่อมแซมปัม้น้ าอัตโนมัติ 2,850.00             2,850.00            เฉพาะเจาะจง ไทยการยนต์ ไทยการยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 135/2563 ลว.11 มิ.ย.63

14 จ้างเหมาก าจัดปลวก ณ อาคารอเนกประสงค์และศูนย์เด็ก 8,560.00             8,560.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ลพบุรีเคมีคอล เซอร์วิส หจก.ลพบุรีเคมีคอล เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน 136/2563 ลว.26 มิ.ย.63

15 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนการคลัง 2,000.00             2,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี บ.เคเซอร์วิสลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 137/2563 ลว. 26 มิ.ย.63

16 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ของส านักปลัด 1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี บ.เคเซอร์วิสลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 138/2563 ลว. 26 มิ.ย. 63

17 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของป้องกันฯ 350.00               350.00              เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี บ.เคเซอร์วิสลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 139/2563 ลว.26 มิ.ย.63

18 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของกองช่าง 856.00               856.00              เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี บ.เคเซอร์วิสลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 140/2563 ลว. 26 มิ.ย.63

19 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-3465 ลบ 4,400.00             4,400.00            เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 141/2563 ลว. 26 มิ.ย.63

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองสวัสดิการสังคม 4,416.00             4,416.00            เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษา บ.นิยมศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วน 40/2563 ลว.11 มิ.ย.63

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด 864.00               864.00              เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษา บ.นิยมศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วน 41/2563 ลว.11 มิ.ย.63

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
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แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

22 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,485.00             2,485.00            เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 42/2563 ลว.11 มิ.ย.63

23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 1,680.00             1,680.00            เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 43/2563 ลว.11 มิ.ย. 63

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด 5,685.00             5,685.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 44/2563 ลว.12 มิ.ย.63

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของส่วนโยธา 5,410.00             5,410.00            เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษา บ.นิยมศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วน 45/2563 ลว.12 มิ.ย.63

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 28,500.00           28,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเคมีคอลซัพพลาย ร้านเคมีคอลซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถ้วน 46/2563 ลว.25 มิ.ย.63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนกรกฎาคม 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 142/2563 ลว. 1 ก.ค.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนกรกฎาคม 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 143/2563 ลว. 1 ก.ค.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนกรกฎาคม 6,967.50             6,967.50            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 144/2563 ลว.1 ก.ค.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนกรกฎาคม 28,800.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 145/2563 ลว.1ก.ค.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนกรกฎาคม 6,967.50             6,967.50            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 146/2563 ลว.1 ก.ค.63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนกรกฎาคม 6,290.10             6,290.10            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ชืน่ดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 147/2563 ลว.1 ก.ค.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนกรกฎาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ภูทั่บทิม นายธนากร  ภูท่ับทิม จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 148/2563 ลว 1 ก.ค.63

8 จ้างเหมาคนงานเดือนกรกฎาคม 9,354.82             9,354.82            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 149/2563 ลว. 1 ก.ค.63

9 จ้างเหมาคนงานเดือนกรกฎาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 150/2563 ลว. 1ก.ค .63

10 จ้างเหมาท าป้ายโครงการประชุมประชาคม 360.00               360.00              เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 151/2563 ลว.1 ก.ค.63

11 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ 35 จุด หมูท่ี ่1-8 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง นายนิยม  อ าพนัดี นายนิยม  อ าพนัดี มีคุณสมบัติครบถ้วน 152/2563 ลว.2 ก.ค. 63

ต าบลพรหมมาสตร์

12 จ้างถ่ายเอกสารประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ่1 คร้ังที ่1 930.00               930.00              เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 153/2563 ลว.10 ก.ค.63

ประจ าปี 2563

13 จ้างเหมาท าอาหารประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที ่1คร้ังที่1 8,400.00             8,400.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 154/2563 ลว.13 ก.ค.63

14 จ้างเหมาท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 1,600.00             1,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 155/2563 ลว.13 ก.ค.63

15 จ้างเหมาท าป้ายโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในครัวเรือน 800.00               800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 156/2563 ลว. 20 ก.ค.63

16 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-8732 ลบ 13,200.00           13,200.00          เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 157/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

17 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมโครงการรณรงค์ลด 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 158/2563 ลว.23 ก.ค.63

ปริมาณขยะในครัวเรือน

18 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,010.00           15,010.00          เฉพาะเจาะจง เจริญอาภรณ์ เจริญอาภรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 47/2563 ลว.3 ก.ค. 63

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของส านักปลัด 2,675.00             2,675.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส บ.เคเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน 48/2563 ลว. 9 ก.ค. 63

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

20 จัดซ้ือวัสดุในการอบรมโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะใน 6,200.00             6,200.00            เฉพาะเจาะจง พชัรินีย์ พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 49/2563 ลว. 20 ก.ค.63

ครัวเรือน

21 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมตอม่อคอนกรีต 480,620.00         480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีพ ีเค เทรดด้ิงซัพพลาย จ ากัด บ.พ ีพ ๊เค เทรดด้ิงซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 21/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

เสริมเหล็กซอยข้างวัดโพธิง์าม ม.1

22 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร 16,627.66           16,627.66          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 8/2563 ลว.1 ก.ค.63

23 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร 1,579.80             1,579.80            เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 9/2563 ลว. 31 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนสิงหาคม 6,290.10             6,290.10            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 159/2563 ลว. 31 ก.ค.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนสิงหาคม 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 160/2563 ลว.31 ก.ค.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนสิงหาคม 6,967.50             6,967.50            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 161/2563 ลว.31 ก.ค.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนสิงหาคม 28,800.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 162/2563 ลว.31 ก.ค.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนสิงหาคม 6,967.50             6,967.50            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 163/2563 ลว.31 ก.ค.63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนสิงหาคม 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ชืน่ดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 164/2563 ลว.31 ก.ค.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนสิงหาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ภูท่ับทิม นายธนากร  ภูท่ับทิม จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 165/2563 ลว 31 ก.ค.63

8 จ้างเหมาคนงานเดือนสิงหาคม 9,677.40             9,677.40            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 166/2563 ลว. 31 ก.ค.63

9 จ้างเหมาคนงานเดือนสิงหาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 167/2563 ลว. 31 ก.ค.63

10 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-3465 ลพบุรี 8,900.00             8,900.00            เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 168/2563 ลว.3 ส.ค.63

11 จ้างถ่ายเอกสารประชุมสภา 1,250.00             1,250.00            เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 169/2563 ลว.3 ส.ค. 63

12 จ้างท าอาหารประชุมสภา 16,800.00           16,800.00          เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 170/2563 ลว. 3 ส..ต.63

13 จ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี พร้อม 800.00               800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.มังกร 999 หจก.มังกร 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 171/2563 ลว.4 ส.ค.63

โครงไม้

14 จ้างเหมาถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ 440.00               440.00              เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 172/2563 ลว.11ส.ค.63

สมัยที ่3 คร้ังที่2/2563

15 จ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมอาหารว่างโครงการฝึกอบ 14,300.00           14,300.00          เฉพาะเจาะจง นางมาลี  เกตุเชือ้ นางมาลี  เกตุเชือ้ มีคุณสมบัติครบถ้วน 173/2563 ลว. 17 ส.ค.63

รมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)

16 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้อง 108,000.00         108,000.00        เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  กลับฝ่ัง นายฉัตรชัย  กลับฝ่ัง มีคุณสมบัติครบถ้วน 174/2563 ลว. 17 ส.ค. 63

สถาบัน (อสป.)

17 จ้างเหมาท าป้ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้อง 1,000.00             1,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.มังกร 999 หจก.มังกร 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 175/2563 ลว.17 ส.ค.63

สถาบัน (อสป.)

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

18 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสา 5,000.00             5,000.00            เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 176/2563 ลว.17ส.ค.63

ภยัพบิัติประจ า อบต.พรผหมมาสตร์และอบต.โพธิเ์ก้าต้น

19 จ้างตกแต่งสถานทีพ่ร้อมเช่าเคร่ืองเสียงฝึกอบรมชุดปฏบิัติ 9,400.00             9,400.00            เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ์  สรรพศรี นายนฤพนธ์  สรรพศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 177/2563 ลว. 17 ส.ค.63

การจิตอาสาภยัพบิัติ

20 จ้างท าประกาศนียบัตรฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภยัพบิัติ 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทา  ชอบธรรม นางสาวสุนันทา  ชอบธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วน 178/2563 ลว. 17 ส.ค. 63

21 จ้างเหมาท าป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสา 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.มังกร 999 หจก.มังกร 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 179/2563 ลว. 17 ส.ค. 63

ภยัพบิัติ

22 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ของส านักปลัด 16,900.00           16,900.00          เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส บ.เคเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน 50/2563 ลว.3 ส.ค.63

23 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ของส านักปลัดจ านวน 2 เคร่ือง 5,200.00             5,200.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส บ.เคเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน 51/2563 ลว.3 ส.ค.63

24 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ของส่วนการคลังจ านวน 1 เคร่ือง 2,600.00             2,600.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส บ.เคเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  52/2563 ลว. 3 ส.ค.63

25 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ของกองสวัสดิการจ านวน 1 เคร่ือง 2,600.00             2,600.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส บ.เคเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน   53/2563 ลว.3 ส.ค. 63

26 จัดซ้ือวัสดุในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมการ 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง พชัรินีย์ พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  54/2563 ลว 11 ส.ค. 63

ทุจริตคอรับชัน่และผลประโยชน์ทับซ้อน  

27 จัดซ้ือวัสดุและของทีร่ะลึกในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง พชัรินีย์ พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 55/2563 ลว.17ส.ค.63

ปกป้องสถาบัน (อสป)

28 จัดซ้ือวัสดคอมพวิเตอร์ส่วนโยธา 6,360.00             6,360.00            เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ จ ากัด บ.นิยมศึกษภณัฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 56/2563 ลว. 17 ส.ค.63

29 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,500.00             5,500.00            เฉพาะเจาะจง พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 57/2563 ลว. 17 ส.ค.63

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของส านักปลัด 10,225.00           10,225.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  58/2563 ลว. 17 ส.ค. 63

31 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 8,125.00             8,125.00            เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 59/2563 ลว. 17 ส.ค. 63

32 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,165.00             1,165.00            เฉพาะเจาะจง เจริญอาภรณ์ เจริญอาภรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 60/2563 ลว. 17 ส.ค.63

33 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส่วนการศึกษา 2,660.00             2,660.00            เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ จ ากัด บ.นิยมศึกษภณัฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 61/2563 ลว.17 ส.ค.63

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองช่าง 1,912.00             1,912.00            เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ จ ากัด บ.นิยมศึกษภณัฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 62/2563 ลว.17 ส.ค.63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

35 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส่วนการคลัง 4,034.00             4,034.00            เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษาภณัฑ์ จ ากัด บ.นิยมศึกษภณัฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 63/2563 ลว.17ส.ค.63

36 จัดซ้ือวัสดคอมพวิเตอร์ส่วนการคลัง 585.00               585.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 64/2563 ลว. 17 ส.ค.63

37 จัดซ้ือผ้าหมึกเคร่ืองตอกบัตร 950.00               950.00              เฉพาะเจาะจง บ.ลพบุรีนิยมกิจ บ.ลพบุรีนิยมกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 65/2563 ลว. 17 ส.ค.63

38 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 117.00               117.00              เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  66/2563 ลว. 17 ส.ค. 63

39 จัดซ้ือวัดสุในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิต 5,000.00             5,000.00            เฉพาะเจาะจง พชัรินีย์ พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 67/2563 ลว. 17 ส.ค. 63

อาสาภยัพบิัติประจ า อบต.พรหมมาสตร์และอบต.โพธิเ์ก้าต้น

40 จัดซ้ือวัสดุประกอบการฝึกอบรมภาคปฏบิัติ 48,600.00           48,600.00          เฉพาะเจาะจง วัฒนาการดับเพลิง วัฒนาการดับเพลิง มีคุณสมบัติครบถ้วน 68/2563 ลว.17 ส.ค.63

41 โครงการปรับปรุงขุดลอกแหล่งน่าธารณะหนองกลางทุง่ม.5 494,000.00         494,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 22/2563 ลว.25 ส.ค.63

42 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร 17,897.60           17,897.60          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 10/2563 ลว.3 ส.ค.63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนกันยายน 6,283.14             6,283.14            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 180/2563 ลว. 1 ก.ย.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนกันยายน 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 181/2563 ลว.1 ก.ย.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนกันยายน 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 182/2563 ลว.1 ก.ย.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนกันยายน 28,800.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 183/2563 ลว.1 ก.ย.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนกันยายน 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 184/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนกันยายน 1,516.62             1,516.62            เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ชืน่ดารา นายบุญรอด  ชืน่ดารา จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 185/2563 ลว.1 ก.ย.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนกันยายน 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ภูท่ับทิม นายธนากร  ภูท่ับทิม จ้างต่อเน่ืองจากปี 62  186/2563 ลว 1 ก.ย.63

8 จ้างเหมาคนงานเดือนกันยายน 9,666.57             9,666.57            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 187/2563 ลว.1 ก.ย.63

9 จ้างเหมาคนงานเดือนกันยายน 6,960.00             6,960.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเน่ืองจากปี 62 188/2563 ลว. 1 ก.ย.63

10 จ้างเหมาท าป้ายโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสาย 800.00               800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.มังกร 999 หจก.มังกร 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 189/2563 ลว.8 ก.ย.63

และคัดแยกขยะในครัวเรือน

11 จ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการรักษาความสะอาด 4,200.00             4,200.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 190/2563 ลว. 9 ก.ย.63

ถนนสายหลักสายรอง

12 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon รุ่นIr-Adv C3320 13,000.00           13,000.00          เฉพาะเจาะจง พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 191/2563 ลว.11 ก.ย. 63

13 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนการศึกษา 650.00               650.00              เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 192/2563 ลว.11ก.ย.63

14 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพฒันาอัตราก าลัง 3 ปี 512.00               512.00              เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 193/2563 ลว.11ก.ย.63

15 จ้างซ่อมปะยางรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-9395 ลบ 180.00               180.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ยางสามัคคีออโต้ไทร์ หจก.ยางสามัคคีออโต้ไทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 194/2563 ลว. 15 ก.ย.63

16 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-3465 ลบ 9,000.00             9,000.00            เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 195/2563 ลว.18 ก.ย. 63

17 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-9395 ลบ 6,620.00             6,620.00            เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 196/2563 ลว. 18 ก.ย. 63

18 จ้างท าอาหารประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที ่2 คร้ังที ่1 8,400.00             8,400.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 197/2564 ลว. 22 ก.ย. 63

ประจ าปี 2563

19 จ้างถ่ายเอกสารประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที ่2 คร้ังที่1 1,320.00             1,320.00            เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 198/2563 ลว.22 ก.ย.63

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

20 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง-9361 14,370.00           14,370.00          เฉพาะเจาะจง เจอาร์รวมยางยนต์ เจอาร์รวมยางยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 199/2563 ลว.25 ก.ย.63

21 จัดซ้ือธงชาติ 150X225 ซม. 1,160.00             1,160.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 69/2563 ลว. 14 ก.ย.63

22 จัดซ้ือวัสดุผ้าหมึกเคร่ืองตอกบัตร 950.00               950.00              เฉพาะเจาะจง บ.ลพบุรีนิยมกิจ บ.ลพบุรีนิยมกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 70/2563 ลว. 14 ก.ย.63

23 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,205.00             1,205.00            เฉพาะเจาะจง เจริญอาภรณ์ เจริญอาภรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 71/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

24 จัดซ้ือวัสดุโครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ พรบ.ข้อมูลข่าว 2,000.00             2,000.00            เฉพาะเจาะจง พชัรินีย์ พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 72/2563 ลว. 14 ก.ย. 63

สารของราชการ พ.ศ. 2540

25 จัดซ้ือยางรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-8732 ลบ 28,020.00           28,020.00          เฉพาะเจาะจง เจอาร์รวมยางยนต์ เจอาร์รวมยางยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 73/2563 ลว. 18 ก.ย. 63

26 จัดซ้ือยางรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-9395 ลบ 16,200.00           16,200.00          เฉพาะเจาะจง เจอาร์รวมยางยนต์ เจอาร์รวมยางยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 74/2563 ลว. 18 ก.ย. 63

27 จัดซ้ือแบตเตอร่ี ex135 (GS) 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง ฮวดหลีแบตเตอร่ี ฮวดหลีแบตเตอร่ี มีคุณสมบัติครบถ้วน 75/2563 ลว. 18 ก.ย. 63

28 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,240.00             3,240.00            เฉพาะเจาะจง ใต้ฟา้ ใต้ฟา้ มีคุณสมบัติครบถ้วน 76/2563 ลว.18 ก.ย.63

29 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส่วนการคลัง 1,337.50             1,337.50            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 77/2563 ลว. 18 ก.ย. 63

30 จ้างท าการวิจัยสพรวจความพงึพอใจคุณภาพการใหบ้ริหาร 25,000.00           25,000.00          เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภฎัเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภฎัเทพสตรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 1/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

31 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร 17,897.60           17,897.60          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุส้ดส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด 11/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

32 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร 1,052.80             1,052.80            เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุส้ดส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุส้ดส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุส้ดส์ จ ากัด 12/2563 ลว. 12 ก.ย. 63


