แบบ สขร.๑

สรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ ๒๕63
องคการบริหารสวนตําบลบานหวด
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซ้อื หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รานโชคเจริญ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง
รานโชคเจริญ

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

82/2563 ลว. 2/1/๒๕63

รานดีด.ี กิ๊ฟบูติค

รานดีดี.กิ๊ฟบูติค

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

83/2563 ลว. 6/1/๒๕63

รานปายธราวรรณ

รานปายธราวรรณ

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

84/2563 ลว. 7/1/๒๕63

12,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง

รานดีด.ี กิ๊ฟบูติค

รานดีดี.กิ๊ฟบูติค

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

85/2563 ลว. 7/1/๒๕63

5,060.00 บาท

รานดีด.ี กิ๊ฟบูติค

รานดีดี.กิ๊ฟบูติค

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

86/2563 ลว. 7/1/๒๕63

13,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง

นางจงจิตต คําเจริญ

นางจงจิตต คําเจริญ

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

87/2563 ลว. 7/1/๒๕63

26,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง

รานโชคเจริญ

รานโชคเจริญ

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

88/2563 ลว. 7/1/๒๕63

11,255.00 บาท เฉพาะเจาะจง

อูมานิตย

อูมานิตย

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

89/2563 ลว. 27/1/๒๕63

รัษฎาการไฟฟา-แอร

รัษฎาการไฟฟา-แอร

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

90/2563 ลว. 31/1/๒๕63

นายปรเมษฐ บุญมา

นายปรเมษฐ บุญมา

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

๑

จัดซื้อกระเบื้อง

101,160.00 บาท 101,160.00 บาท เฉพาะเจาะจง

๒

จัดซื้อกรอบรูป

12,000.00 บาท

๓

บานโครงการวันเด็กแหงชาติ

960.00 บาท

๔

จัดซื้อรางวัลการแขงขันเกมส 12,000.00 บาท

12,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง
960.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตางๆ งานวันเด็กแหงชาติ 11 ม.ค. 63

๕

จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปน

5,060.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ อบต.

๖

คาจางเหมาจัดสถานที่
13,500.00 บาท
และเชาเครื่องเสียง
๗ จัดซื้อวัสดุกอสราง ทอระบายน้ํา 26,400.00 บาท
1.20 เมตร 12 ทอน
๘ จัดจางซอมรถยนตสว นกลาง บษ 9490 11,255.00 บาท
ครุภัณฑเลขที่ 001-63-0001

๙

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

118,000.00 บาท 118,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง

๑๐

จัดจางเหมาบริการงาน สป.

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

๑๑

จัดจางเหมาบริการงาน สป.

๘,000.00 บาท

๘,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

เปนผูมีความรูความสามารถ 91/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ โกลาวัลย นางสาวดวงใจ โกลาวัลย เปนผูมีความรูความสามารถ 92/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง

-2ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซ้อื หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

๑๒

จางเหมาดูแลรักษา

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

นายถาวร ยอดใจ

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง นางวิไลลักษณ วิกาหะ นางวิไลลักษณ วิกาหะ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง
นายถาวร ยอดใจ

ความปลอดภัยบริเวณสํานักงาน

๑๓

จางเหมาดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณสํานักงาน

๑๔

จัดจางเหมาบริการงาน สป.

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง นายมานพ ชัยวุฒิ

๑๕

๗,000.00 บาท

๗,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

นายโยธิน ภูหยัด

นายโยธิน ภูหยัด

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวีรศักดิ์ แสนสุภา

นายวีรศักดิ์ แสนสุภา

๗,000.00 บาท

๗,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวิชัย ใจซื่อ

นายวิชัย ใจซื่อ

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง นายไพรวัลย อุดมเพชร นายไพรวัลย อุดมเพชร

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง นางธัญญารัตน อินแตง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสุนิดา ขวัญธนบูรณะ นางสุนิดา ขวัญธนบูรณะ

22

จางเหมาบริการพนักงาน
ผูชวยพนักงานขับรถ
จางเหมาบริการงาน
พนักงานขับรถน้ํา
จางเหมาบริการ
พนักงานวิทยุ
จางเหมาบริการงาน
พนักงานวิทยุ
จัดจางเหมาบริการงาน สป.
ผดด. ศพด.บานหวด
จัดจางเหมาบริการงาน สป.
ผดด. ศพด.หวยทาก ลป.8
จัดจางเหมาบริการงาน สป.
ผดด. ศพด.แมพราว ลป.8
จางเหมากองคลัง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาววาริน ใจเรียว

23

หนังสือพิมพ

๔,๓๔๐.00 บาท

๔,๓๔๐.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
20
21

นางวิลาศิณี คิดการ

รานวัณสาร

นายมานพ ชัยวุฒิ

นางวิลาศิณี คิดการ
นางธัญญารัตน อินแตง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนผูมีความรูความสามารถ 93/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เปนผูมีความรูความสามารถ 94/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เปนผูมีความรูความสามารถ 95/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เปนผูมีความรูความสามารถ 96/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เปนผูมีความรูความสามารถ 97/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เปนผูมีความรูความสามารถ 98/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เปนผูมีความรูความสามารถ 99/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เปนผูมีความรูความสามารถ 100/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เปนผูมีความรูความสามารถ 101/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง 102/2563 ลว. 31/1/๒๕63

นางสาววาริน ใจเรียว เปนผูมีความรูความสามารถ 103/2563 ลว. 31/1/๒๕63
ตรงกับตําแหนง
รานวัณสาร
เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง 104/2563 ลว. 31/1/๒๕63

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซ้อื หรือจาง

126,000 บาท เฉพาะเจาะจง
24 จางเหมาเครื่องจักรกลขนาดกลาง 126,000 บาท
70 ชม. 3 จุด หมู.
25 จางเหมาโครงการปรับปรุง 114,000.00 บาท 114,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง
ศพด. หมู 2 หลังคากันสาด
26 จางเหมาเครื่องจักรกลขนาดกลาง 72,000.00 บาท 72,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง
48 ชม. หมู 3

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สมพงษกอสราง

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง
สมพงษกอสราง

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

1/2563 ลว. 14/2/๒๕๖๓

หลักชัยโฆษณา

หลักชัยโฆษณา

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

2/2563 ลว. 28/2/๒๕๖๔

สุนทร หลานปอ

สุนทร หลานปอ

เปนผูมีอาชีพนี้โดยตรง

3/2563 ลว. 28/2/๒๕๖๕

