
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด-19 9,900.00               9,900.00              เฉพาะเจาะจง บจก.แอท เพอร์เฟคท์ เฮลท์ บจก.แอท เพอร์เฟคท์ เฮลท์ ราคาต ่าสุด 56/2565 ลว.12 เม.ย.2565
9,900.00 9,900.00

2 จัดซ้ือเครื องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ 27,000.00             27,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดด้ิง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 57/2565 ลว.21 เม.ย.2565
27,000.00 27,000.00

3 จัดซ้ือเครื องพ่นยาแบบสายสะพาย 2,900.00               2,900.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดด้ิง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 58/2565 ลว.21 เม.ย.2565
2,900.00 2,900.00

4 จัดซ้ือเครื องตัดแต่งกิ งไม้ 10,000.00             10,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดด้ิง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 59/2565 ลว.21 เม.ย.2565
10,000.00 10,000.00

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองศึกษา 12,935.00             12,935.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี บจก.ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 60/2565 ลว.22 เม.ย.2565
12,935.00 12,935.00

6 จ้างเหมาจัดสถานที  ตกแต่งพร้อมท้ัง 8,000.00               8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพิศวัฒ ปาลี นายพิศวัฒ ปาลี ราคาต ่าสุด 35/2565 ลว.5 เม.ย.2565
ร้ือถอนโครงการมหกรรมผู้สูงอายุ 8,000.00 8,000.00

7 จ้างเหมาจัดสถานที  งานสรงน่้า 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชัยพร ปาลี นายชัยพร ปาลี ราคาต ่าสุด 38/2565 ลว.12 เม.ย.2565
พระธาตุวัดศรีชัยชุม หมู่ 9 3,000.00 3,000.00

8 เช่าถังพร้อมแก๊ส LPG ถังดับเพลิง 16,000.00             16,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนพบุรีเซฟต้ีไฟร์ ร้านนพบุรีเซฟต้ีไฟร์ ราคาต ่าสุด 39/2565 ลว.12 เม.ย.2565
พร้อมน่้ายาเคมีแห้งและอุปกรณ์

โครงการฝึกอบรม อปพร. ปี2565 16,000.00 16,000.00

9 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 540.00                  540.00                เฉพาะเจาะจง อู่เก๋บริการ อู่เก๋บริการ ราคาต ่าสุด 44/2565 ลว.27 เม.ย.2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 540.00 540.00

10 จ้างเหมาจัดท่าป้ายแผนผังโครงสร้าง 2,500.00               2,500.00              เฉพาะเจาะจง ล่าพูนมีเดีย ล่าพูนมีเดีย ราคาต ่าสุด 45/2565ลว.27 เม.ย.2565
อบต.ห้วยยาบ 2,500.00 2,500.00

11 จ้างเหมาจัดสถานที  งานสรงน่้า 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพร วงค์คม นายพร วงค์คม ราคาต ่าสุด 46/2565 ลว.28 เม.ย.2565
พระธาตุวัดป่าก้าง หมู่ 10 3,000.00 3,000.00

12 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านป่าก้าง หมู่ 10 848,755.15           848,755.15          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มิ งเมธี การโยธา ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มิ งเมธี การโยธา ราคาต ่าสุด 10/2565 ลว.22 ธ.ค. 2565
848,755.15 848,755.15

13 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านป่าลาน หมู่ 11 843,023.92           843,023.92          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มิ งเมธี การโยธา ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มิ งเมธี การโยธา ราคาต ่าสุด 11/2565 ลว.22 ธ.ค.2565
843,023.92 843,023.92

14 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี ยมคอนกรีต 495,000.00           495,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชณกุล ก่อสร้าง หจก.ชณกุล ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 12/2565 ลว.25 เม.ย.2565
บ้านห้วยม่วงไร่พัฒนา หมู่ 16 495,000.00 495,000.00

15 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี ยมคอนกรีต 495,000.00           495,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชณกุล ก่อสร้าง หจก.ชณกุล ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 13/2565 ลว.25 เม.ย.2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 
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บ้านป่าก้าง-แสนตอ หมู่ 10 495,000.00 495,000.00


