
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 54/2564 ลว. 1 ก.พ.64

2 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 55/2564 ลว.1 ก.พ.64

3 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 56/2564 ลว.1 ก.พ.64

4 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 14,400.00           14,400.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 57/2564 ลว.1 ก.พ.64

5 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 58/2564 ลว.1 ก.พ.64

6 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 10,000.00           10,000.00          เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 59/2564 ลว. 1 ก.พ.64

7 จ้างเหมาคนงานเดือนกุมภาพนัธ์ 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 60/2564 ลว. 1 ก.พ.64

8 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-3465 ลบ. 26,200.00           26,200.00          เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 62/2564 ลว. 3 ก.พ. 64

9 จ้างซ่อมไฟฟา้สาธารณะหมูท่ี ่1-8 6,500.00             6,500.00            เฉพาะเจาะจง นายนิยม  อ าพนัดี นายนิยม  อ าพดีั มีคุณสมบัติครบถ้วน 63/2564 ลว.3 ก.พ.64

10 จ้างท าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างประชุมสภา 8,400.00             8,400.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 64/2564 ลว.10 ก.พ. 64

สมัยสามัญ สมัยที ่1 คร้ังที ่1 ประจ าปี2564

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งนายกองค์การบริหารส่วน 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนิยม  อ าพนัดี นายนิยม  อ าพดีั มีคุณสมบัติครบถ้วน 65/2564 ลว.10 ก.พ.64

ต าบลพรหมมาสตร์

12 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที ่1 450.00               450.00              เฉพาะเจาะจง V.S.COPY V.S.COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 66/2564 ลว.10 ก.พ.64

13 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon รุ่น Ir Adr C3320 40,000.00           40,000.00          เฉพาะเจาะจง พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 67/2564 ลว. 17 ก.พ.64

14 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ (UPS) หอ้งกล้องวงจรปิด 1,900.00             1,900.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 68/2564 ลว. 17 ก.พ. 64

15 จ้างท าตรายางของกองช่าง 170.00               170.00              เฉพาะเจาะจง V.S.COPY V.S.COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 69/2564 ลว. 17 ก.พ. 64

16 จ้างถ่ายเอกสารแบบส ารวจของประชาชนเร่ืองการจัดต้ัง 840.00               840.00              เฉพาะเจาะจง V.S.COPY V.S.COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 70/2564 ลว. 17 ก.พ. 64

และเปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงานหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,400.00             8,400.00            เฉพาะเจาะจง พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ พ ีโอ เอ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 16/2564 ลว.17 ก.พ.64

18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างหนิคลุก 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 17/2564 ลว. 22 ก.พ.64

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกองการศึกษา 1,250.00             1,250.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 18/2564 ลว. 23 ก.พ. 64

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์
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20 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กองช่าง 2,635.00             2,635.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 19/2564 ลว. 23 ก.พ. 64

21 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์สายทางไป 480,620.00         480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2564 ลว. 4 ก.พ.64

ร้านป้าแอ๊วปลาส้มฟกั ม.8

22 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์สายทางไป 480,620.00         480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/2564 ลว. 17 ก.พ. 64

ริมคลองไปประตูระบายน้ า ม.8

23 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดบรรจุ200 มิลลิลิตร 12,317.76           12,317.76          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 7/2564 ลว.1 ก.พ. 64

24 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดบรรจุ200 มิลลิลิตร 3474.29 3,474.29 เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 8/2564 ลว. 3 ก.พ. 64


