
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 6,290.32             6,290.32            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ น.ส.พรรณารายณ์  ตันวัฒนะ จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 71/2564 ลว. 1 มี.ค.64

2 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 6,290.32             6,290.32            เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง น.ส.จันทิมา  แสงสว่าง จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 72/2564 ลว.1มี.ค.64

3 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 6,735.50             6,735.50            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  พงษเ์กิด นายบุญมี  พงษเ์กิด จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 73/2564 ลว. 1 มี.ค.64

4 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 28,800.00           28,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสืบพงษ ์ มะโนสา นายสืบพงษ ์ มะโนสา จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 74/2564 ลว.1 มี.ค.64

5 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก นางสาวสาวินี  โพธิส์ านัก จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 75/2564 ลว.1 มี.ค.64

6 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 8,709.68             8,709.68            เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ ปานจีน นายพชัรพงษ ์ ปานจีน จ้างต่อเนือ่งจากปี 63 76/2564 ลว. 1 มี.ค.64

7 จ้างเหมาคนงานเดือนมีนาคม 7,200.00             7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน นางสาวจันนิพา  จันทร์เทียน จ้างต่อเนือ่งจากปี 62 77/2564 ลว. 1 มี.ค.64

8 จ้างซ่อมแซมหลังคาหอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารส านักงาน 965.00               965.00              เฉพาะเจาะจง นายสันติ บุญประเสริฐ นายสันติ  บุญประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 78/2564 ลว. 15 มี.ค. 64

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 745.00               745.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 20/2564 ลว.16 มี.ค.64

10 จ้อซ้ือวัสดุส านักงานส่วนการคลัง 4,526.00             4,526.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 21/2564 ลว.16 มี.ค. 64

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 750.00               750.00              เฉพาะเจาะจง บ.เคเซอร์วิสลพบุรี บ.เคเซอร์วิสลพบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 22/2564 ลว. 16 มี.ค.64

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองสวัสดิการสังคม 1,429.00             1,429.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 23/2564 ลว.16 มี.ค.64

13 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะแบตดตอร่ีรถยนต์ทะเบียน นข-4523 6,900.00             6,900.00            เฉพาะเจาะจง เจอาร์อะไหล่รถยนต์ เจอาร์อะไหล่รถยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 24/2564 ลว.18 มี.ค.64

และทะเบียน กง-9361

14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 16,125.00           16,125.00          เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 25/2564 ลว.18 มี.ค.64

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด 12,500.00           12,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพมิลภณัฑ์ ร้านพมิลภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 26/2564 ลว.18 มี.ค.64

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล.(บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ า 96,800.00           96,800.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 7/2564 ลว. 2 มี.ค.64

ลพบุรีบริเวณบ้านนายทองสุข โพธิเ์ย็น) ม.7

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้าน 170,000.00         170,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 8/2564 ลว.2 มี.ค.64

นายสมหมาย แสงสว่าง) ม.3

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโคก 96,000.00           96,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 9/2564 ลว.2 มี.ค.64

ลาวไปสะพานรถไฟวัดสิงหล ม.4

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์

19 ปรับปรุงถมดินลูกรังลานเอนกประสงค์ บริเวณหนองยาย 116,000.00         116,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 10/2564 ลว. 2 มี.ค.64

ฉิม ม.7

20 จัดซ้ือนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 20,733.58           20,733.58          เฉพาะเจาะจง บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด บ.ทีดีแดร่ีฟุด้ส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 9/2564 ลว. 1 มี.ค.64


