
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 50,000.00                 50,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสรุชัย  ปาลี นายสรุชัย  ปาลี ราคาต ่าสุด 41/2564 ลว.5 ก.พ.2564

บ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ 6 50,000.00 50,000.00

2 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน ่า ร.ร.อนุบาล 3,735.00                  3,735.00                 เฉพาะเจาะจง นายวันปฐม  ขันทราษฎร์ นายวันปฐม  ขันทราษฎร์ ราคาต ่าสุด 42/2564 ลว.5 ก.พ.2564

3,735.00 3,735.00

3 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล ศพด. 1,800.00                  1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรศิลป์ ร้านภัทรศิลป์ ราคาต ่าสุด 43/2564 ลว.9 ก.พ.2564

1,800.00 1,800.00

4 จ้างเหมาซ่อมแซม GPS 4,815.00                  4,815.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโน เซอร์เวย์ หจก.เทคโน เซอร์เวย์ ราคาต ่าสุด 44/2564 ลว.4 มี.ค.2564

4,815.00 4,815.00

5 จัดซื อวัสดุส่านักงาน-ส่านักปลัด 33,773.00                 33,773.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 27/2564 ลว.2 ก.พ.2564

33,773.00 33,773.00

6 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว-ศพด. 18,521.00                 18,521.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณิศาเครื องเขียน ร้านณิศาเครื องเขียน ราคาต ่าสุด 28/2564 ลว.2 ก.พ.2564

18,521.00 18,521.00

7 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว-ร.ร.อนุบาล 39,170.00                 39,170.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณิศาเคร่ืองเขียน ร้านณิศาเครื องเขียน ราคาต ่าสุด 29/2564 ลว.2 ก.พ.2564

39,170.00 39,170.00

8 จัดซื อแบตเตอรี โคมโซลาร์เซลส์ 15,200.00                 15,200.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีวิศวกรรม ร้านเอพีวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 30/2564 ลว.9 ก.พ.2564

15,200.00 15,200.00

10 จัดซื อผ้าม่านพร้อมติดตั ง ศพอส. 60,600.00                 60,600.00               เฉพาะเจาะจง นายธนวินท์  สียาม นายธนวินท์  สียาม ราคาต ่าสุด 31/2564 ลว.9 ก.พ.2564

60,600.00 60,600.00

11 จัดซื อเครื องชั งดิจิตอล 10,000.00                 10,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโน เซอร์เวย์ หจก.เทคโน เซอร์เวย์ ราคาต ่าสุด 32/2564 ลว.16 ก.พ.2564

10,000.00 10,000.00

12 จัดซื อกล้องระดับ 20,200.00                 20,200.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโน เซอร์เวย์ หจก.เทคโน เซอร์เวย์ ราคาต ่าสุด 33/2564 ลว.16 ก.พ.2564

20,200.00 20,200.00

13 จัดซื อรถจักรยานยนต์-กองช่าง 54,300.00                 54,300.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ท.วัฒนา มอเตอร์ หจก.ท.วัฒนา มอเตอร์ ราคาต ่าสุด 34/2564 ลว.16 ก.พ.2564

54,300.00 54,300.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
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14 จัดซื อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี 4,000.00                  4,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.จ่าปี เฟอร์นิเจอร์ บ้านม้า ล่าพูน หจก.จ่าปี เฟอร์นิเจอร์ บ้านม้า ล่าพูน ราคาต ่าสุด 35/2564 ลว.18 ก.พ.2564

4,000.00 3,000.00

15 จัดซื อเครื องพิมพ์-หัวหน้าส่านักปลัด 4,290.00                  4,290.00                 เฉพาะเจาะจง เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ ราคาต ่าสุด 36/2563 ลว.22 ก.พ.2564

4,290.00 4,290.00

16 จัดซื อเมทัลชีท 5,100.00                  5,100.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ตะวัน 2015 หจก.ตะวัน 2015 ราคาต ่าสุด 37/2564 ลว.22 ก.พ.2564

5,100.00 3,000.00

17 จัดซื อตู้เย็น-พัฒนาชุมชน 6,400.00                  6,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดดิ ง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดดิ ง ราคาต ่าสุด 38/2564 ลว.22 ก.พ.2564

6,400.00 6,400.00

18 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์-ส่านักปลัด 10,415.00                 10,415.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี  เทรดดิ ง ราคาต ่าสุด 39/2564 ลว.22 ก.พ.2564

10,415.00 11,500.00

19 จัดซื อวัสดุไฟฟ้า 32,250.00                 32,250.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง ราคาต ่าสุด 40/2564 ลว.22 ก.พ.2564

32,250.00 32,250.00

20 จัดซื อวัคซีนและอุปกรณ์ 40,020.00                 40,020.00               เฉพาะเจาะจง เอ็น ซี เมดิคอล เอ็น ซี เมดิคอล ราคาต ่าสุด 41/2564 ลว.25 ก.พ.2564

40,020.00 3,000.00


