
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาออกแบบโครงสร้าง 25,000.00                 25,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกิติศักด์ิ  ดาวเวียงกัน นายกิติศักด์ิ  ดาวเวียงกัน ราคาต ่าสุด 36/2564 ลว.5 ม.ค.2564

25,000.00 25,000.00

2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครนกระเซ้า 17,697.80                 17,697.80               เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ราคาต ่าสุด 37/2564 ลว.4 ม.ค.2564

หมายเลขทะเบียน 81-0534 ลพ 17,697.80 17,697.80

3 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิลจุดตรวจ 360.00                     360.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรศิลป์ ร้านภัทรศิลป์ ราคาต ่าสุด 38/2564 ลว.12 ม.ค.2564

360.00 360.00

4 จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและ 3,000.00                  3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเอ็ม ไนซ์ โซลูชั น บจก.ซีเอ็ม ไนซ์ โซลูชั น ราคาต ่าสุด 39/2564 ลว.14 ม.ค.2564

พ้ืนที เว๊ปไซต์ 3,000.00 3,000.00

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองคลัง 13,485.00                 13,485.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 5/2564 ลว.5 ม.ค.2564

13,485.00 13,485.00

6 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองช่าง 7,307.00                  7,307.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 15/2564 ลว.5 ม.ค.2564

7,307.00 7,307.00

7 จัดซ้ือไม้สต๊าฟ 2,500.00                  2,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโนเซอร์เวย์ หจก.เทคโนเซอร์เวย์ ราคาต ่าสุด 17/2564 ลว.18 ม.ค.2564

2,500.00 2,500.00

8 จัดซ้ือกระจกโค้ง 19,000.00                 19,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีวิศวกรรม ร้านเอพีวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 18/2564 ลว.21 ม.ค.2564

19,000.00 19,000.00

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 14,360.00                 14,360.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 19/2564 ลว.21 ม.ค.2564

14,360.00 14,360.00

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,362.00                  1,362.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ตะวัน 2015 หจก.ตะวัน 2015 ราคาต ่าสุด 19.1/2564 ลว.22 ม.ค.2564

1,362.00 1,362.00

11 จัดซ้ือเครื องพิมพ์-พัฒนาชุมชน 7,500.00                  7,500.00                 เฉพาะเจาะจง เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ ราคาต ่าสุด 20/2564 ลว.27 ม.ค.2564

7,500.00 7,500.00

12 จัดซ้ือเครื องพิมพ์-นิติกร 7,500.00                  7,500.00                 เฉพาะเจาะจง เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ ราคาต ่าสุด 21/2564 ลว.27 ม.ค.2564

7,500.00 7,500.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564

13 จัดซ้ือเครื องพิมพ์-งานป้องกัน 7,500.00                  7,500.00                 เฉพาะเจาะจง เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ ราคาต ่าสุด 22/2564 ลว.27 ม.ค.2564

7,500.00 7,500.00

14 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา-ร.ร.อนุบาล 38,235.00                 38,235.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณิศาเครื องเขียน ร้านณิศาเครื องเขียน ราคาต ่าสุด 23/2564 ลว.27 ม.ค.2564

38,235.00 38,235.00

15 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา-ศพด. 14,125.00                 14,125.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณิศาเครื องเขียน ร้านณิศาเครื องเขียน ราคาต ่าสุด 24/2564 ลว.27 ม.ค.2564

14,125.00 14,125.00

16 จัดซ้ือแบตเตอรี รถยนต์ส่วนกลาง 3,424.00                  3,424.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ราคาต ่าสุด 25/2564 ลว.28 ม.ค.2564

หมายเลขทะเบียน กฉ-3058 ลพ 3,424.00 3,424.00

17 จัดซ้ือแบตเตอรี รถยนต์ส่วนกลาง 7,040.60                  7,040.60                 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ราคาต ่าสุด 26/2564 ลว.28 ม.ค.2564

หมายเลขทะเบียน บน-2321 ลพ 7,040.60 7,040.60


