
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 720.00                     720.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรศิลป์ ร้านภัทรศิลป์ ราคาต ่าสุด 20/2565 ลว.1 ธ.ค.2564

พร้อมโครงไม้ 720.00 720.00

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ 50,000.00                 50,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ร้านค่ากองวัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 21/2565 ลว.1 ธ.ค.2564

50,000.00 50,000.00

3 จัดซ้ือ DLTV ศพด. 2 ชุด 61,400.00                 61,400.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม ราคาต ่าสุด 23/2565 ลว.8 ธ.ค.2564

59,980.00 59,980.00

4 จัดซ้ือ DLTV ศพด. 3 ชุด 92,100.00                 92,100.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม ราคาต ่าสุด 24/2565 ลว.8 ธ.ค.2564

89,970.00 89,970.00

5 จัดซ้ือ DLTV ศพด. 1 ชุด 30,400.00                 30,400.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม ราคาต ่าสุด 25/2565 ลว.8 ธ.ค.2564

29,990.00 29,990.00

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,214.00                  4,214.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 26/2565 ลว.8 ธ.ค.2564

4,214.00 4,214.00

7 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน - ส่านักปลัด 25,178.00                 25,178.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 27/2565 ลว.8 ธ.ค.2564

25,178.00 25,178.00

8 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน - กองคลัง 13,995.00                 13,995.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 28/2565 ลว.8 ธ.ค.2564

13,995.00 13,995.00

9 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน - กองช่าง 10,324.00                 10,324.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 29/2565 ลว.8 ธ.ค.2564

10,324.00 10,324.00

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองช่าง 5,705.00                  5,705.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ร้าน ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 32/2565 ลว.17 ธ.ค.2564

5,705.00 5,705.00

11 จัดซ้ือเข็มขัดนิรภัย 8,560.00                  8,560.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็มเรสคิวแอนด์คอมมูนิเคช่ัน หจก. ซีเอ็มเรสคิวแอนด์คอมมูนิเคช่ัน ราคาต ่าสุด 33/2565 ลว.17 ธ.ค.2564

8,560.00 8,560.00

12 จ้างเหมาซ่อมแซมเลื อยยนต์ 1,600.00                  1,600.00                 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร  อินทนนท์ นายภาสกร  อินทนนท์ ราคาต ่าสุด 10/2565 ลว.2 ธ.ค.2564

1,600.00 1,600.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 
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13 จ้างเหมาจัดท่าปฏิทิน ประจ่าปี 89,100.00                 89,100.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพิมพ์ หจก.สมพรการพิมพ์ ราคาต ่าสุด 11/2565 ลว.14 ธ.ค.2564

2565 89,100.00 89,100.00

14 จ้างเหมาบ่ารุงรักษารถจักรยานยนต์ 780.00                     780.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ ราคาต ่าสุด 12/2565 ลว.16 ธ.ค.2564

กองช่าง 780.00 780.00

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนา 2,540.00                  2,540.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์เอส ก๊อปป้ี ร้าน อาร์เอส ก๊อปป้ี ราคาต ่าสุด 14/2565 ลว.28 ธ.ค.2564

ท้องถิ น 2,540.00 2,540.00

16 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ่ารุงรักษา 5,320.25                  5,320.25                 เฉพาะเจาะจง บจก.นอร์ทเวฟ บจก.นอร์ทเวฟ ราคาต ่าสุด 15/2565 ลว.29 ธ.ค.2564

รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-7304 5,320.25 5,320.25


