
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 8,000.00                  8,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  วงศ์คม นายอภิชาติ  วงศ์คม ราคาต ่าสุด 24/2563 ลว.1 พ.ย.2562

นายอภิชาติ  วงศ์คม 8,000.00 8,000.00

2 จ้างเหมาจัดท่าซุ้มประตูป่า 72,000.00                 72,000.00               เฉพาะเจาะจง นายร่าไพ  จันต๊ะตึง นายร่าไพ  จันต๊ะตึง ราคาต ่าสุด 25/2563 ลว.6 พ.ย.2562

72,000.00 72,000.00

3 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 4,320.00                  4,320.00                 เฉพาะเจาะจง ภัทรศิลป์ ภัทรศิลป์ ราคาต ่าสุด 26/2563 ลว.8 พ.ย.2562

4,320.00 4,320.00

4 จัดซ้ือม่านบังแสงพร้อมติดต้ัง 9,750.00                  9,750.00                 เฉพาะเจาะจง ธนวินท์ ผ้าม่าน ธนวินท์ ผ้าม่าน ราคาต ่าสุด 4/2563 ลว.8 พ.ย.2562

9,750.00 9,750.00

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 82,000.00                 82,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์ ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์ ราคาต ่าสุด 5/2563 ลว.8 พ.ย.2562

82,000.00 82,000.00

6 จัดซ้ือเครื องอ่านบัตร 2,100.00                  2,100.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต ่าสุด 6/2563 ลว.8 พ.ย.2562

2,100.00 2,100.00

7 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 3 40,000.00                 40,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอาณัณท์  สุภาษี นายอาณัณท์  สุภาษี ราคาต ่าสุด 27/2563 ลว.13 พ.ย.2562

40,000.00 40,000.00

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 9,400.00                  9,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 7/2563 ลว.14 พ.ย.2562

9,400.00 9,400.00

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง 21,820.00                 21,820.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 8/2563 ลว.14 พ.ย.2562

21,820.00 21,820.00

10 จัดซ้ือหมึกเครื องโรเนียว 2,140.00                  2,140.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโซ่ ประเทศไทย บจก.ริโซ่ ประเทศไทย ราคาต ่าสุด 9/2563 ลว.15 พ.ย.2562

2,140.00 2,140.00

11 จ้างเหมาจัดท่าปฏิทิน ประจ่าปี 2563 75,000.00                 75,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพิมพ์ หจก.สมพรการพิมพ์ ราคาต ่าสุด 28/2563 ลว.15 พ.ย.2562

75,000.00 75,000.00

12 จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมติดต้ังห้องประชุม 95,000.00                 95,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนวินท์ ผ้าม่าน ธนวินท์ ผ้าม่าน ราคาต ่าสุด 10/2563 ลว.18 พ.ย.2562

95,000.00 95,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
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13 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองคลัง 9,451.00                  9,451.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 11/2563 ลว.22 พ.ย.2562

9,451.00 9,451.00

14 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองช่าง 5,744.00                  5,744.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 12/2563 ลว.20 พ.ย.2562

5,744.00 5,744.00

15 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2,751.83                  2,751.83                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าริช จ ากัด บริษัท โตโยต้าริช จ ากัด ราคาต ่าสุด 29/2563 ลว.22 พ.ย.2562

หมายเลขทะเบียน กฉ-3058 2,751.83 2,751.83

16 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 3,500.00                  3,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต ่าสุด 30/2563 ลว.22 พ.ย.2562

แบบพกพา-กองการศึกษา 3,500.00 3,500.00

17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างซ่อมแซม 197,300.00               197,300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านค ากองวัสดุก่อสร้าง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 13/2563 ลว.25 พ.ย.2562

บ้านผู้พิการ 197,000.00 197,000.00

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 4,460.00                  4,460.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน ราคาต ่าสุด 14/2563 ลว.25 พ.ย.2562

4,460.00 4,460.00

19 จ้างก่อสร้างโรงอาหารส าหรับ 805,000.00               817,738.00              e-bidding หจก.ล่าพูนสมลักษณ์ก่อสร้าง หจก.ล่าพูนสมลักษณ์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 2/2563 ลว.13 ธ.ค.2562

โรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ 741,562.03 741,562.03


