
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-ส ำนักปลัด 19,800.00                 19,800.00               เฉพำะเจำะจง ร้านยาล าพูน ร้ำนยำล ำพูน รำคำต  ำสุด 48/2565 ลว.22 ก.พ.2565

19,800.00 19,800.00

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-กองคลัง 15,775.00                 15,775.00               เฉพำะเจำะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี รำคำต  ำสุด 50/2565 ลว.14 มี.ค.2565

15,775.00 15,775.00

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-กองช่ำง 6,176.00                  6,176.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี รำคำต  ำสุด 51/2565 ลว.14 มี.ค.2565

6,176.00 6,176.00

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-ส ำนักปลัด 27,099.00                 27,099.00               เฉพำะเจำะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี รำคำต  ำสุด 52/2565 ลว.14 มี.ค.2565

27,099.00 27,099.00

5 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,706.00                  2,706.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี รำคำต  ำสุด 53/2565 ลว.14 มี.ค.2565

2,706.00 2,706.00

6 จัดซ้ือตู้เย็น-ส ำนักปลัด 38,000.00                 38,000.00               เฉพำะเจำะจง บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโต้เมช่ัน ซิสเต็ม บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโต้เมช่ัน ซิสเต็ม รำคำต  ำสุด 54/2565 ลว.21 มี.ค.2565

38,000.00 38,000.00

7 จัดซ้ือเตียงพยำบำล 6,000.00                  6,000.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโต้เมช่ัน ซิสเต็ม บจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโต้เมช่ัน ซิสเต็ม รำคำต  ำสุด 55/2565 ลว.21 มี.ค.2565

6,000.00 6,000.00

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2,915.00                  2,915.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน รำคำต  ำสุด 29/2565 ลว.7 มี.ค.2565

นักจัดกำรงำนทั วไป 2,915.00 2,915.00

9 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล 6,000.00                  6,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรศิลป์ ร้ำนภัทรศิลป์ รำคำต  ำสุด 30/2565 ลว.11 มี.ค.2565

พร้อมโครงไม้ 6,000.00 6,000.00

10 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 6,000.00                  6,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรศิลป์ ร้ำนภัทรศิลป์ รำคำต  ำสุด 31/2565 ลว.11 มี.ค.2565

ป้องกันไฟป่ำ 6,000.00 6,000.00

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ 6,037.58                  6,037.58                 เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำริช บจก.โตโยต้ำริช รำคำต  ำสุด 32/2565 ลว.16 มี.ค.2565

หมำยเลขทะเบียน กฉ-3058 ลพ. 6,037.58 6,037.58

12 จ้ำงเหมำจัดสถำนที สรงน้ ำวัดป่ำลำน 3,000.00                  3,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยบิน  ใจมุข นำยบิน  ใจมุข รำคำต  ำสุด 33/2565 ลว.21 มี.ค.2565

3,000.00 3,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 

12 จ้ำงเหมำจัดสถำนที สรงน้ ำวัดห้วยยำบ 3,000.00                  3,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยมำนพ  ตัวงำม นำยมำนพ  ตัวงำม รำคำต  ำสุด 34/2565 ลว.28 มี.ค.2565

3,000.00 3,000.00


