
แบบ สขร. 1

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

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 280.00                  280.00                เฉพาะเจาะจง พลอยวัสดุ พลอยวัสดุ ราคาต ่าสุด 63/2565 ลว.3 พ.ค.2565
280.00 280.00

2 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 6,420.00               6,420.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 64/2565 ลว.3 พ.ค.2565
6,420.00 6,420.00

3 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 29,140.00             29,140.00            เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ บ้านธิ นานาภัณฑ์ บ้านธิ ราคาต ่าสุด 65/2565 ลว.3 พ.ค.2565

5 รายการ 6,421.00 6,421.00

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 10,470.00             10,470.00            เฉพาะเจาะจง พลอยวัสดุ พลอยวัสดุ ราคาต ่าสุด 67/2565 ลว.5 พ.ค.2565
10,470.00 10,470.00

5 จัดซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย อปพร. 195,000.00           195,000.00          เฉพาะเจาะจง กุณทิราพาณิชย์  กุณทิราพาณิชย์  ราคาต ่าสุด 68/2565 ลว.5 พ.ค.2565
195,000.00 195,000.00

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 93,400.00             93,400.00            เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 69/2565 ลว.9 พ.ค.2565
93,400.00 93,400.00

7 จัดซ้ือตู้เอกสารบานเลื อนกระจก 3,950.00               3,950.00              เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ บ้านธิ นานาภัณฑ์ บ้านธิ ราคาต ่าสุด 70/2565 ลว.9 พ.ค.2565
นิติกร 3,950.00 3,950.00

8 จัดซ้ือตู้เอกสารบานเลื อนกระจก 7,900.00               7,900.00              เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ บ้านธิ นานาภัณฑ์ บ้านธิ ราคาต ่าสุด 71/2565 ลว.9 พ.ค.2565
บริหาร 1 ปลัด 1 7,900.00 7,900.00

9 จัดซ้ือตู้เอกสารบานเลื อนกระจก 3,950.00               3,950.00              เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ บ้านธิ นานาภัณฑ์ บ้านธิ ราคาต ่าสุด 72/2565 ลว.9 พ.ค.2565
บุคคล 3,950.00 3,950.00

10 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ 37,550.00             37,550.00            เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง  ร้านณรงค์การช่าง  ราคาต ่าสุด 74/2565 ลว.20 พ.ค.2565
37,550.00 37,550.00

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน (เก้าอ้ี 3 ตัว) 5,850.00               5,850.00              เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ บ้านธิ นานาภัณฑ์ บ้านธิ ราคาต ่าสุด 75/2565 ลว.20 พ.ค.2565
กองศึกษา 5,850.00 5,850.00

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 2 รายการ 23,700.00             23,700.00            เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ บ้านธิ นานาภัณฑ์ บ้านธิ ราคาต ่าสุด 76/2565 ลว.20 พ.ค.2565
(โต๊ะ + เก้าอ้ี) กองคลัง 23,700.00 23,700.00

13 จัดซ้ือจอโปรเจคเตอร์ 1 รายการ 4,950.00               4,950.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 77/2565 ลว.27 พ.ค.2565
4,950.00 4,950.00

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 5,390.00               5,390.00              เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 78/2565 ลว.27 พ.ค.2565
กองศึกษา 5,390.00 5,390.00

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 22,500.00             22,500.00            เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 79/2565 ลว.31 พ.ค.2565
เกษตร 22,500.00 22,500.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
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16 จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 1 รายการ 37,900.00             37,900.00            เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 80/2565 ลว.31 พ.ค.2565
ส่านักปลัด 37,900.00 37,900.00

17 จัดซ้ือโน๊ตบุ๊ค 1 รายการ 21,900.00             21,900.00            เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 81/2565 ลว.31 พ.ค.2565
ส่านักปลัด 21,900.00 21,900.00

18 จ้างเหมาจัดสถานที สรงน่้าวัดแม่หาด ม.7 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นางดาราณี  ไชยนวล นางดาราณี  ไชยนวล ราคาต ่าสุด 47/2565 ลว.2 พ.ค.2565
3,000.00 3,000.00

19 จ้างเหมาจัดสถานที สรงน่้าวัดศรีดอนชัย 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอิ นแก้ว  ใจใหญ่ นายอิ นแก้ว  ใจใหญ่ ราคาต ่าสุด 48/2565 ลว.2 พ.ค.2565
(สันกอแงะ) 3,000.00 3,000.00

20 จ้างเหมาจัดสถานที สรงน่้าวัดห้วยไซ ม.8 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ปาลี นายธวัชชัย ปาลี ราคาต ่าสุด 49/2565 ลว.3 พ.ค.2565
3,000.00 3,000.00

21 จ้างเหมาจัดท่าป้ายท้ิงขยะ 2 ป้าย 2,000.00               2,000.00              เฉพาะเจาะจง พี เจ ดีไซน์ พี เจ ดีไซน์ ราคาต ่าสุด 50/2565 ลว.3 พ.ค.2565
2,000.00 2,000.00

22 จ้างเหมาจัดท่าตรายาง 6 รายการ 2,060.00               2,060.00              เฉพาะเจาะจง นายอาธัญ ธีรกสานต์ นายอาธัญ ธีรกสานต์ ราคาต ่าสุด 51/2565 ลว.6 พ.ค.2565
2,060.00 2,060.00

23 จ้างเหมาวางท่อระบายน่้า คสล. 37,500.00             37,500.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวศิราณี  ปัญโญใหญ่ นางสาวศิราณี  ปัญโญใหญ่ ราคาต ่าสุด 55/2565 ลว. 12 พ.ค.2565
 เพื อขยายไหล่ทาง ม.4 ซอย 6 37,500.00 37,500.00

24 จ้างเหมาจัดสถานที สรงน่้าวัดสันต้นม่วง 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นายนิมิต แสงตึง นายนิมิต แสงตึง ราคาต ่าสุด 57/2565 ลว. 20 พ.ค.2565
3,000.00 3,000.00

25 จ้างเหมาย้ายคอมฯ กองศึกษา 1,500.00               1,500.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 58/2565 ลว. 25 พ.ค.2565
1,500.00 1,500.00

26 จ้างเหมาล้างแอร์ กองช่าง 800.00                  800.00                เฉพาะเจาะจง พีโอแอร์ แอนด์ เซอร์วิส พีโอแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 59/2565 ลว. 25 พ.ค.2565
800.00 800.00

27 จ้างเหมาจัดสถานที ประเพณีสรงน่้าพระธาตุ 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นายมูล ปาลี นายมูล ปาลี ราคาต ่าสุด 60/2565 ลว. 25 พ.ค.2565
วัดห้วยไซกลาง ม.9 3,000.00 3,000.00

28 จ้างเหมาจัดสถานที ประเพณีสรงน่้าพระธาตุ 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นายจุรินทร์  ปาลี นายจุรินทร์  ปาลี ราคาต ่าสุด 61/2565 ลว. 25 พ.ค.2565
วัดป่าตึง 3,000.00 3,000.00

29 จ้างเหมาล้างเครื องปรับอากาศ 1 เครื อง 4,000.00               4,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชัชขัย สียาม นายชัชขัย สียาม ราคาต ่าสุด 62/2565 ลว. 24 พ.ค.2565
กองศึกษา 4,000.00 4,000.00


