
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 63 40/2564 ลว. 30 ธ.ค.63

2 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 6,500.00          6,500.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 41/2564 ลว.30 ธ.ค.63

3 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 7,200.00          7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 42/2564 ลว.30 ธ.ค.63

4 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 28,800.00        28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 43/2564 ลว.30 ธ.ค.63

5 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 7,200.00          7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 44/2564 ลว.30 ธ.ค.63

6 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 10,000.00        10,000.00          เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 45/2564 ลว.30 ธ.ค.63

7 จ้างเหมาคนงานเดือนมกราคม 7,200.00          7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 46/2564 ลว. 30 ธ.ค.63

8 จ้างเหมาท าเว็ปไซด์ อบต.พรหมมาสตร์ 12,000.00        12,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเอือ้อังกูร  เอีย่มประภาศ นายเอือ้อังกูร  เอีย่มประภาศ มีคุณสมบัติครบถ้วน 47/2564 ลว. 18 ม.ค.64

9 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพนัธ์ในการจัดเก็บภาษปีระจ าปี 2,996.00          2,996.00            เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 999 มีคุณสมบัติครบถ้วน 48/2564 ลว. 18 ม.ค.64

พ.ศ. 2564

10 จ้างปะยางทะเบียนรถ 82-3465 ลบ 230.00            230.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ยางสามัคคี หจก.ยางสามัคคี มีคุณสมบัติครบถ้วน 49/2564 ลว. 18 ม.ค.64

11 จ้างท าตรายางของส่วนการคลัง 1,400.00          1,400.00            เฉพาะเจาะจง V.S.COPY V.S.COPY มีคุณสมบัติครบถ้วน 50/2564 ลว. 18 ม.ค.64

12 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-3465 ลบ 8,100.00          8,100.00            เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน 51/2564 ลว.18 ม.ค.64

13 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ของส่วนการคลัง 6,206.00          6,206.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 52/2564 ลว.18 ม.ค.64

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส่วนการคลัง 5,404.00          5,404.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/2564 ลว.18 ม.ค.64

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของส านักปลัด 8,018.00          8,018.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 7/2564 ลว.18 ม.ค.64

16 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,290.00          9,290.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 8/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 640.00            640.00              เฉพาะเจาะจง ใต้ฟา้ ใต้ฟา้ มีคุณสมบัติครบถ้วน 9/2564 ลว.18 ม.ค.64

18 จัดซ้ือวัดสุส านักงานกองสวัสดิการ 799.00            799.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 10/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองช่าง 6,073.00          6,073.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 11/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

20 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ส่วนกองคลัง 4,300.00          4,300.00            เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด บ.เคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 12/2564 ลว. 27 ม.ค. 64

21 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 11,855.00        11,855.00          เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ลพบุรี เคหะภณัฑ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 13/2564 ลว. 27 ม.ค.64

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

22 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,695.00          4,695.00            เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ลพบุรี เคหะภณัฑ์ลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 14/2564 ลว. 27 ม.ค.64

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของกองช่าง 4,260.00          4,260.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมศึกษาภณัฑ์ ร้านนิยมศึกษาภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 15/2564 ลว.27 ม.ค.64

24 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ สายคัน 480,620.00      480,620.00        เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด บ.พ ีเค เค เทรดด้ิง ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

คลองบางขามไปบ่อตกปลาคุณสมคิด พลับเพลิง ม.5

25 จัดซ้ือนมยูเอชที ขนาดบรรจุ 200มิลลิลิตร 21,270.40        21,270.40          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/2564 ลว. 4 ม.ค. 64


