
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,000.00                23,000.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 100/2565 ลว. 1 ก.ค.2565

All In One กองช่าง 23,000.00 23,000.00

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,900.00                21,900.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 101/2565 ลว. 1 ก.ค.2565

กองช่าง 21,900.00 21,900.00

3 จัดซ้ือเส้ือกีฬา จ่านวน 384 ผืน 67,200.00                67,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ บี ดีไซน์ ร้าน เอ บี ดีไซน์ ราคาต ่าสุด 102/2565 ลว. 1 ก.ค.2565

67,200.00 67,200.00

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ 9,280.00                 9,280.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 103/2565 ลว. 1 ก.ค.2565

ส่านักปลัด 9,280.00 9,280.00

5 จัดซ้ือเทียนพรรษาและชุดไทยธรรม 13,000.00                13,000.00              เฉพาะเจาะจง อบอุ่นบ้านธิการค้า อบอุ่นบ้านธิการค้า ราคาต ่าสุด 104/2565 ลว. 7 ก.ค.2565

ผ้าแพร 13 ชุด 13,000.00 13,000.00

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,500.00                 7,500.00                เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 105/2565 ลว. 12 ก.ค.2565

(เครื องพิมพ์) กองช่าง 7,500.00 7,500.00

7 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 15 รายการ 17,747.00                17,747.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตชั นเนอรี  จ่ากัด ราคาต ่าสุด 106/2565 ลว. 19 ก.ค.2565

กองคลัง 17,747.00 17,747.00

8 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 20 รายการ 20,982.00                20,982.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตชั นเนอรี  จ่ากัด ราคาต ่าสุด 107/2565 ลว. 19 ก.ค.2565

ส่านักปลัด 20,982.00 20,982.00

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 1,675.00                 1,675.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 108/2565 ลว. 22 ก.ค.2565

กองช่าง 1,675.00 1,675.00

10 จัดซ้ือวัสดุจราจร 2 รายการ 13,230.00                13,230.00              เฉพาะเจาะจง กุณทิราพาณิชย์ กุณทิราพาณิชย์ ราคาต ่าสุด 109/2565 ลว. 25 ก.ค.2565

ป้องกัน 13,230.00 13,230.00

11 จัดซ้ือแบบพิมพ์ 1 รายการ สป. 141.40                    141.40                  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ราคาต ่าสุด 110/2565 ลว. 25 ก.ค.2565

(บัตรประวัติพนักงาน อบต.) 141.40 141.40

12 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 25,000.00                25,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสงวนสปอร์ต ร้านสงวนสปอร์ต ราคาต ่าสุด 111/2565 ลว. 25 ก.ค.2565

25,000.00 25,000.00

13 จัดซ้ือเบาะนอนพร้อมหมอนหนุน 8,500.00                 8,500.00                เฉพาะเจาะจง ณรงค์การเบาะ ณรงค์การเบาะ ราคาต ่าสุด 112/2565 ลว. 25 ก.ค.2565

กองการศึกษา 8,500.00 8,500.00

14 จ้างเหมาซ่อมแซมก๊อกน่้าในห้องน่้า 900.00                    900.00                  เฉพาะเจาะจง นายพีรวิชญ์ กวีกิจธาดา นายพีรวิชญ์ กวีกิจธาดา ราคาต ่าสุด 70/2565 ลว. 1 ก.ค.2565

โรงเรียน 15 จุด 900.00 900.00

15 จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 800.00                    800.00                  เฉพาะเจาะจง พีโอแอร์ แอนด์ เซอร์วิส พีโอแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 71/2565 ลว. 4 ก.ค.2565

เครื องปรับอากาศ 2 เครื อง 800.00 800.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 
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16 จ้างเหมารถตู้  10 ที นั ง 3 คัน 9,000.00                 9,000.00                เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ปัญญาวารินทร์ นายอภิชาติ ปัญญาวารินทร์ ราคาต ่าสุด 72/2565 ลว. 7 ก.ค.2565

กองคลัง 9,000.00 9,000.00

17 จ้างเหมารถตู้ 2 คัน 9,200.00                 9,200.00                เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ กองเงิน นายอาทิตย์ กองเงิน ราคาต ่าสุด 73/2565 ลว. 12 ก.ค.2565

ส่านักปลัด 9,200.00 9,200.00

18 จ้างเหมาจัดท่าเบาะนอน 8,500.00                 8,500.00                เฉพาะเจาะจง ณรงค์การเบาะ ณรงค์การเบาะ ราคาต ่าสุด 74/2565 ลว. 12 ก.ค.2565

พร้อมหมอนหนุน 8,500.00 8,500.00

19 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิลพระบรม 5,400.00                 5,400.00                เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรศิลป์ ร้านภัทรศิลป์ ราคาต ่าสุด 75/2565 ลว. 20 ก.ค.2565

ฉายาลักษณ์ 4x9 เมตร 5,400.00 5,400.00

20 จ้างเหมาส่ารวจและประเมินความพึงพอใจ 19,000.00                19,000.00              เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง ราคาต ่าสุด 76/2565 ลว. 20 ก.ค.2565

ปี 2565 19,000.00 19,000.00

21 จ้างเหมาจัดท่าภาพพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ 3,600.00                 3,600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรศิลป์ ร้านภัทรศิลป์ ราคาต ่าสุด 77/2565 ลว. 20 ก.ค.2565

(หน้า อบต.) 3,600.00 3,600.00

22 จ้างเหมาจัดสถานที  งานกีฬา 28,000.00                28,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสุพิณ สมพงษ์ นางสุพิณ สมพงษ์ ราคาต ่าสุด 78/2565 ลว. 20 ก.ค.2565

28,000.00 28,000.00

23 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ่ารุงรักษายานพาหนะ 1,810.00                 1,810.00                เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ กุลสัมพันธมิตร นายอนุรักษ์ กุลสัมพันธมิตร ราคาต ่าสุด 79/2565 ลว. 27 ก.ค.2565

กองช่าง 1,810.00 1,810.00


