
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถกู้ชีพกู้ภัย 3,477.50                  3,477.50                 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ราคาต่่าสุด 67/2564 ลว.2 ก.ค.2564

3,477.50 3,477.50

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองการศึกษา 20,000.00                 20,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 68/2564 ลว. 5 ก.ค.2564

20,000.00 20,000.00

3 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 13,380.00                 13,380.00               เฉพาะเจาะจง ร้านยาล าพูน ร้านยาล่าพูน ราคาต่่าสุด 69/2564 ลว. 5 ก.ค.2564

13,380.00 13,380.00

4 จัดซ้ือหมอนหนังพีวีซี 10,500.00                 10,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การเบาะ ร้านณรงค์การเบาะ ราคาต่่าสุด 70/2564 ลว.7 ก.ค.2564

10,500.00 10,500.00

5 จัดซ้ือหมึกโรเนียวและกระดาษไข 6,420.00                  6,420.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี ราคาต่่าสุด 71/2564 ลว.7 ก.ค.2564

6,420.00 6,420.00

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 52,900.00                 52,500.00               เฉพาะเจาะจง เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ เจ เค คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ ราคาต่่าสุด 772/2564 ลว.14 ก.ค.2564

กองการศึกษา 52,500.00 52,500.00

7 จัดซ้ือ LED TV แบบ Smart TV 18,200.00                 18,200.00               เฉพาะเจาะจง บจก.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ บจก.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ ราคาต่่าสุด 73/2564 ลว.14 ก.ค.2564

ขนาด 55 น้ิว 18,200.00 18,200.00

8 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,035.00                  2,035.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ตะวัน 2015 หจก.ตะวัน 2015 ราคาต่่าสุด 74/2564 ลว.14 ก.ค.2564

2,035.00 2,035.00

9 จัดซ้ือไฟหมุนไซเรนป้ายไฟจราจร 4,950.00                  4,950.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพี วิศวกรรม ร้านเอพี วิศวกรรม ราคาต่่าสุด 75/2564 ลว.19 ก.ค.2564

4,950.00 4,950.00

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-ส่านักปลัด 11,560.00                 11,560.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 77/2564 ลว.23 ก.ค.2564

11,560.00 11,560.00

11 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 28,190.00                 28,190.00               เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง ราคาต่่าสุด 78/2564 ลว.29 ก.ค.2564

28,190.00 28,190.00

12 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายท่ี 1 27,000.00                 27,000.00               เฉพาะเจาะจง นันชรัศน์ จันต๊ะตึง นันชรัศน์ จันต๊ะตึง ราคาต่่าสุด 56/2564 ลว.1 ก.ค.2564

นันชรัศน์ จันต๊ะตึง 27,000.00 27,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
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13 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายท่ี 2 27,000.00                 27,000.00               เฉพาะเจาะจง ด่ารงชัย กันทะอินทร์ ด่ารงชัย กันทะอินทร์ ราคาต่่าสุด 57/2564 ลว.1 ก.ค.2564

ด่ารงชัย กันทะอินทร์ 27,000.00 27,000.00

14 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายท่ี 3 27,000.00                 27,000.00               เฉพาะเจาะจง ประมวล สุธรรม ประมวล สุธรรม ราคาต่่าสุด 58/2564 ลว.1 ก.ค.2564

ประมวล สุธรรม 27,000.00 27,000.00

15 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายท่ี 4 27,000.00                 27,000.00               เฉพาะเจาะจง ณรงค์  ใจอ้าย ณรงค์  ใจอ้าย ราคาต่่าสุด 59/2564 ลว.1 ก.ค.2564

ณรงค์  ใจอ้าย 27,000.00 27,000.00

16 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สายท่ี 5 27,000.00                 27,000.00               เฉพาะเจาะจง โยธิน โยธิน ราคาต่่าสุด 60/2564 ลว.1 ก.ค.2564

โยธิน 27,000.00 27,000.00

17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2,043.17                  2,043.17                 เฉพาะเจาะจง บจก.นอร์ทเวฟ บจก.นอร์ทเวฟ ราคาต่่าสุด 61/2564 ลว.1 ก.ค.2564

หมายเลขทะเบียน กง--7304 ลพ 2,043.17 2,043.17

18 จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1,300.00                  1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอแอร์ ร้านพีโอแอร์ ราคาต่่าสุด 62/2564 ลว.2 ก.ค.2564

1,300.00 1,300.00

19 จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมืองจากอ่าง 30,000.00                 30,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพีซี แมชชีนเนอร่ี หจก.เคพีซี แมชชีนเนอร่ี ราคาต่่าสุด 63/2564 ลว.7 ก.ค.2564

กรป.กลาง 30,000.00 30,000.00

20 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 6,604.04                  6,604.04                 เฉพาะเจาะจง บจก.ล้ิมเม่งจ้ัวมิตซู บจก.ล้ิมเม่งจ้ัวมิตซู ราคาต่่าสุด 64/2564 ลว.5 ก.ค.2564

หมายเลขทะเบียน นข-3373 ลพ 6,604.04 6,604.04

21 จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมืองห้วยม่วง 33,500.00                 33,500.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เคพีซี แมชชีนเนอร่ี หจก.เคพีซี แมชชีนเนอร่ี ราคาต่่าสุด 65/2564 ลว.14 ก.ค.2564

และบริเวณฝายน่้าล้นห้วยม่วง ม.16 33,500.00 33,500.00

22 จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรถจักรยานยนต์ 3,230.00                  3,230.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ราคาต่่าสุด 66/2564 ลว.14 ก.ค.2564

หมายเลขทะเบียน ฝ-2305 3,230.00 3,230.00


