
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 63 23/2564 ลว. 1 ธ.ค.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 6,500.00           6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 24/2564 ลว. 1 ธ.ค.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 7,200.00           7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 25/2564 ลว.1 ธ.ค.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 28,800.00         28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 26/2564 ลว.1 ธ.ค.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 7,200.00           7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 27/2564 ลว.1 ธ.ค.63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 7,200.00           7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ ฮะโสด นายประสิทธิ ์ฉะโสด จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 28/2564 ลว.1 ธ.ค.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 29/2564 ลว. 1 ธ.ค.63

8 จ้างเหมาคนงานเดือนธันวาคม 7,200.00           7,200.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิพา  จันทร์เทียน น.ส.จันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 30/2564  ลว.1 ธ.ค.63

9 จ้างเหมาจัดสถานทีพ่ร้อมดคร่ืองเสียงในโครงการวันพอ่ 5,500.00           5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ์  สรรพศรี นายนฤพนธ์  สรรพศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 31/2564 ลว.3 ธ.ค.63

ประจ าปี 2564

10 จ้างเหมาท าอาหารประชุมสภาสมัยสามมัญ สมัยที ่4 8,400.00           8,400.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แก้วค า นางลัดดา  แก้วค า มีคุณสมบัติครบถ้วน 32/2564 ลว. 4 ธ.ค.63

คร้ังที ่4 ประจ าปี 2563

11 จ้างถ่ายเอกสารประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที ่4 คร้ังที ่4 980.00             980.00              เฉพาะเจาะจง V.S COPY V.S COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 33/2564 ลว.4 ธ.ค.63

ประจ าปี 2564

12 จ้างซ่อมรถยนต์ 82-.3465 ลบ 28,280.00         28,280.00          เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 34/2564 ลว.8 ธ.ค.63

13 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 81-9395 ลบ 5,800.00           5,800.00            เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 35/2564 ลว.9 ธ.ค.63

14 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์เปล่ียนตลับหวัพมิพ ์Canon 1,300.00           1,300.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะเซ็นเตอร์ หจก.ปิยะเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  36/2564 ลว. 14 ธ.ค.63

ส านักปลัด

15 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์เปล่ียนตลับหวัพมิพ ์Canon 2,700.00           2,700.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะเซ็นเตอร์ หจก.ปิยะเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 37/2564 ลว. 14 ธ.ค. 63

ของป้องกัน

16 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 81-9395 ลบ 6,100.00           6,100.00            เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 38/2564 ลว. 28 ธ.ค. 63

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์
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17 จ้างเหมาท าอาหารโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 30,000.00         30,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรา  สีลาลักษณ์ นางสาวมยุรา  สีลาลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 39/2564 ลว.28 ธ.ค.63

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส านักปลัด 3,000.00           3,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 2/2564 ลว. 1 ธ.ค.63

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพเิตอร์กองสวัสดิการสังคม 750.00             750.00              เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 3/2564 ลว. 1 ธ.ค. 63

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของกองคลัง 2,140.00           2,140.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี บ.เคเซอร์วิส ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/2564 ลว.1 ธ.ค.63

21 จัดซ้ือวัสดุในการจัดงานวันพอ่ ประจ าปี 2564 9,500.00           9,500.00            เฉพาะเจาะจง พชัรินีย์ พชัรินีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2564 ลว.3 ธ.ค.63

22 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ ซอย 480,620.00       480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด บ.พ ีค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 3/2564 ลว. 28 ธ.ค. 63

ข้างตติภอพาร์ทเม้นท์ ม.4

23 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดบรรจุ 200มล.ชนิดกล่อง 17,897.60         17,897.60          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2564 ลว. 1 ธ.ค. 63


