แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยยำบ
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตัง้

2

ในศพด.
จัดซื้อกระจกมุมโค้ง

3

จัดซื้อวัสดุส่านักงาน-ส่านักปลัด

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

29,900.00
35,250.00
19,991.00

29,900.00
35,250.00
19,991.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บจก.โปรวิชั่น โพรไวเดอร์

บจก.โปรวิชั่น โพรไวเดอร์

ราคาต่่าสุด

79/2564 ลว.3 ส.ค.2564

ราคาต่่าสุด

81/2564 ลว.16 ส.ค.2564

29,900.00
ร้านเอพี วิศวกรรม

29,900.00
ร้านเอพี วิศวกรรม

35,250.00

35,250.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

ราคาต่่าสุด

82/2564 ลว.16 ส.ค.2564

19,991.00
บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่
2,790.00

19,991.00
บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่
2,790.00

ราคาต่่าสุด

83/2564 ลว.16 ส.ค.2564

ราคาต่่าสุด

84/2564 ลว.16 ส.ค.2564

4

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

2,790.00

2,790.00

เฉพาะเจาะจง

5

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6,930.00

6,930.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
6,930.00

ร้าน ลัคกี้ เทรดดิง้
6,930.00

6

จัดซื้อทรายอะเบท
และน้่ายาพ่นหมอกควัน

12,400.00

12,400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอพี วิศวกรรม
12,400.00

ร้านเอพี วิศวกรรม
12,400.00

ราคาต่่าสุด

85/2564 ลว.24 ส.ค.2564

7

20,800.00

20,800.00

เฉพาะเจาะจง

30,500.00

เฉพาะเจาะจง

ราคาต่่าสุด

87/2564 ลว.24 ส.ค.2564

9

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้าน

108,534.00

108,534.00

เฉพาะเจาะจง

อานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์
20,800.00
หจก.มหาวันวิศวกรรม
30,500.00
ร้านพลอยวัสดุ

86/2564 ลว.24 ส.ค.2564

30,500.00

อานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์
20,800.00
หจก.มหาวันวิศวกรรม
30,500.00
ร้านพลอยวัสดุ

ราคาต่่าสุด

8

จัดซื้อครุภัณฑ์ส่านักงาน
(ตู,้ โต๊ะ และเก้าอี้)
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย

ราคาต่่าสุด

88/2564 ลว.24 ส.ค.2564

108,534.00

108,534.00

เอ็นเจอาร์ เทรดดิง้
11,400.00
บจก.โปรวิชั่น โพรไวเดอร์
16,400.00
บจก.โปรวิชั่น โพรไวเดอร์

เอ็นเจอาร์ เทรดดิง้
11,400.00
บจก.โปรวิชั่น โพรไวเดอร์
16,400.00
บจก.โปรวิชั่น โพรไวเดอร์

ราคาต่่าสุด

89/2564 ลว.25 ส.ค.2564

ราคาต่่าสุด

90/2564 ลว.26 ส.ค.2564

ราคาต่่าสุด

91/2564 ลว.26 ส.ค.2564

4,800.00

4,800.00

ผูพ้ ิการ
10

จัดซื้อเครื่องเป่าลม

11,400.00

11,400.00

เฉพาะเจาะจง

11

จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของ 9 ช่อง

16,400.00

16,400.00

เฉพาะเจาะจง

12

จัดซื้อเครื่องสูบน้่า

4,800.00

4,800.00

เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยยำบ
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13

โครงการซ่อมแซมถนนคสล.และ

14

เปลีย่ นท่อระบายน้่า บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

59,000.00
76,000.00

59,000.00
76,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สายดอยงุ้ม บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8
15

จ้างเหมากั้นห้องพยาบาล

68,900.00

68,900.00

เฉพาะเจาะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี่

ราคาต่่าสุด

68/2564 ลว.19 ส.ค.2564

59,000.00
หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี่

ราคาต่่าสุด

69/2564 ลว.19 ส.ค.2564

ราคาต่่าสุด

70/2564 ลว.27 ส.ค.2564

หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี่
59,000.00
หจก.เคพีซี แมชชีนเนอรี่
76,000.00
นายอานนท์ บุญมา
68,900.00

76,000.00
นายอานนท์ บุญมา
68,900.00

