
แบบ สขร. 1

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

1 จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ 1 เคร่ือง 22,758.00             22,758.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมบาย ช็อป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมบาย ช็อป ราคาต่ าสุด 82/2565 ลว. 1 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 22,758.00 22,758.00 ราคาต่ าสุด

2 จัดซ้ือยางนอกรถยนต์ กฉ - 3058 19,800.00             19,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกิจรุ่งเรืองยางยนต์ ร้านกิจรุ่งเรืองยางยนต์ ราคาต่ าสุด 83/2565 ลว. 1 มิ.ย. 2565
4 เส้น เฉพาะเจาะจง 19,800.00 19,800.00 ราคาต่ าสุด

3 จัดซ้ือฉากก้ันห้องสภา 5 อัน 19,450.00             19,450.00            เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ บ้านธิ นานาภัณฑ์ บ้านธิ ราคาต่ าสุด 84/2565 ลว. 1 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 19,450.00 19,450.00 ราคาต่ าสุด

4 จัดซ้ือชุด อปพร. 1 ชุด (ป้องกัน) 2,500.00               2,500.00              เฉพาะเจาะจง กุณทิราพาณิชย์ กุณทิราพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 85/2565 ลว. 1 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 2,500.00 2,500.00 ราคาต่ าสุด

5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ ยางมะตอย 30,000.00             30,000.00            เฉพาะเจาะจง พลอยวัสดุ พลอยวัสดุ ราคาต่ าสุด 86/2565 ลว. 1 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00 ราคาต่ าสุด

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 1,380.00               1,380.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 87/2565 ลว. 1 มิ.ย. 2565
(จัดกิจกรรม 3 มิ.ย. 65) เฉพาะเจาะจง 1,380.00 1,380.00 ราคาต่ าสุด

7 จัดซ้ือทรายอะเบท 14,750.00             14,750.00            เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ บ้านธิ นานาภัณฑ์ บ้านธิ ราคาต่ าสุด 88/2565 ลว. 1 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 14,750.00 14,750.00 ราคาต่ าสุด

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ กองช่าง 1,152.00               1,152.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 89/2565 ลว. 2 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 1,152.00 1,152.00 ราคาต่ าสุด

9 จัดซ้ือวัสดุจราจร (แผงก้ันจราจรแบบเติมน้ า) 34,500.00             34,500.00            เฉพาะเจาะจง กุณทิราพาณิชย์ กุณทิราพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 90/2565 ลว. 6 มิ.ย. 2565
10 แผง เฉพาะเจาะจง 34,500.00 34,500.00 ราคาต่ าสุด

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์) 7,000.00               7,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ไอเดีย เอ็นจิเนียร่ิง ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 91/2565 ลว. 9 มิ.ย. 2565
กองการศึกษา เฉพาะเจาะจง 7,000.00 7,000.00 ราคาต่ าสุด

11 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 8,500.00               8,500.00              เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ชัย จันทรักษ์ นายณรงค์ชัย จันทรักษ์ ราคาต่ าสุด 93/2565 ลว. 13 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 8,500.00 8,500.00 ราคาต่ าสุด

12 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 5,300.00               5,300.00              เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ บ้านธิ นานาภัณฑ์ บ้านธิ ราคาต่ าสุด 94/2565 ลว. 13 มิ.ย. 2565
สาธารณสุข เฉพาะเจาะจง 5,300.00 5,300.00 ราคาต่ าสุด

13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด 1,540.00               1,540.00              เฉพาะเจาะจง พลอยวัสดุ พลอยวัสดุ ราคาต่ าสุด 95/2565 ลว. 15 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 1,540.00 1,540.00 ราคาต่ าสุด

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,770.00             11,770.00            เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 96/2565 ลว. 15 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 11,770.00 11,770.00 ราคาต่ าสุด

15 จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000.00             21,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.กิจอาคม บจก.กิจอาคม ราคาต่ าสุด 97/2565 ลว. 24 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 21,000.00 21,000.00 ราคาต่ าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565 
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16 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาแบบสะพายหลัง 1 เคร่ือง 2,900.00               2,900.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดด้ิง ร้านเอ็นเจอาร์ เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 98/2565 ลว. 20 มิ.ย. 2565
กองการศึกษา เฉพาะเจาะจง 2,900.00 2,900.00 ราคาต่ าสุด

17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 27,570.00             27,570.00            เฉพาะเจาะจง พลอยวัสดุ พลอยวัสดุ ราคาต่ าสุด 99/2565 ลว. 28 มิ.ย. 2565
เฉพาะเจาะจง 27,570.00 27,570.00 ราคาต่ าสุด

18 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแอร์ 8,800.00               8,800.00              เฉพาะเจาะจง นายชัชชัย สียาม นายชัชชัย สียาม ราคาต่ าสุด 63/2565 ลว. 1 มิ.ย.2565

10 เคร่ือง (ล้างแอร์ รร. และ ศพด.) เฉพาะเจาะจง 8,800.00 8,800.00 ราคาต่ าสุด

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม 14,000.00             14,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน คี แอ๊นท์ พร้ินต้ิง ร้าน คี แอ๊นท์ พร้ินต้ิง ราคาต่ าสุด 64/2565 ลว. 2 มิ.ย.2565
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2566-2570 เฉพาะเจาะจง 14,000.00 14,000.00 ราคาต่ าสุด

20 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 16,000.00             16,000.00            เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ ปาลี นายขจรศักด์ิ ปาลี ราคาต่ าสุด 65/2565 ลว. 8 มิ.ย.2565
ม.7 , ม. 11 เฉพาะเจาะจง 16,000.00 16,000.00 ราคาต่ าสุด

21 จ้างเหมาปรับปรุงจัดเตรียมสถานท่ีพร้อม 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิพย์ ปาลี นางสาวรุ่งทิพย์ ปาลี ราคาต่ าสุด 66/2565 ลว. 9 มิ.ย.2565
ท าความสะอาด เฉพาะเจาะจง 5,000.00 5,000.00 ราคาต่ าสุด

22 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 87,000.00             87,000.00            เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ ปาลี นายขจรศักด์ิ ปาลี ราคาต่ าสุด 67/2565 ลว. 20 มิ.ย.2565
ม.5, ม.16, ม.13 เฉพาะเจาะจง 87,000.00 87,000.00 ราคาต่ าสุด

23 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเครนกระเช้า 3,948.30               3,948.30              เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ราคาต่ าสุด 69/2565 ลว. 23 มิ.ย.2565
81-0534 เฉพาะเจาะจง 3,948.30 3,948.30 ราคาต่ าสุด


