
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร กองช่าง 28,500.00                28,500.00              เฉพาะเจาะจง บจก.กิจอาคม บจก.กิจอาคม ราคาต ่าสุด 113/2565 ลว. 2 ส.ค.2565

(เครื องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) 3 เครื อง 28,500.00 28,500.00

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 14,950.00                14,950.00              เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 114/2565 ลว. 2 ส.ค.2565

กองคลัง 14,950.00 14,950.00

3 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 2,400.00                 2,400.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 115/2565 ลว. 2 ส.ค.2565

ส่านักปลัด 2,400.00 2,400.00

4 จัดซ้ือเคมีดับเพลิงพร้อมเติม 8 ถัง 4,000.00                 4,000.00                เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์ นาใจ นางทัศนีย์ นาใจ ราคาต ่าสุด 116/2565 ลว. 2 ส.ค.2565

ขนาด 15 ปอนด์ 4,000.00 4,000.00

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ 9,600.00                 9,600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านปรัชญา แล็ป ร้านปรัชญา แล็ป ราคาต ่าสุด 117/2565 ลว. 4 ส.ค.2565

การแพทย์ 2 รายการ 9,600.00 9,600.00

6 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ่านวน 2 ชุด 1,380.00                 1,380.00                เฉพาะเจาะจง นางภูษณิศา ใจเฟย นางภูษณิศา ใจเฟย ราคาต ่าสุด 118/2565 ลว. 4 ส.ค.2565

กองการศึกษา - โรงเรียน 1,380.00 1,380.00

7 จัดซ้ือชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 7,000.00                 7,000.00                เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 119/2565 ลว. 8 ส.ค.2565

จ่านวน 10 ชุด กองศึกษา 7,000.00 7,000.00

8 จัดซ้ือกระจกมุมโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนท 28,000.00                28,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็ม เรสคิวแอนด์คอมนิเคช่ัน หจก.ซีเอ็ม เรสคิวแอนด์คอมนิเคชั น ราคาต ่าสุด 120/2565 ลว. 9 ส.ค.2565

24 น้ิว 8 ชุด พร้อมติดต้ัง 28,000.00 28,000.00

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 26,600.00                26,600.00              เฉพาะเจาะจง ร้านณภัทร 2030 ร้านณภัทร 2030 ราคาต ่าสุด 121/2565 ลว. 11 ส.ค.2565

26,600.00 26,600.00

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 19,116.00                19,116.00              เฉพาะเจาะจง พลอยวัสดุ พลอยวัสดุ ราคาต ่าสุด 122/2565 ลว. 11 ส.ค.2565

19,116.00 19,116.00

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 5,010.00                 5,010.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ร้านลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 123/2565 ลว. 15 ส.ค.2565

กองช่าง 5,010.00 5,010.00

12 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 3 รายการ 2,258.00                 2,258.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บริษัท ศิวดล สเตชั นเนอรี ราคาต ่าสุด 124/2565 ลว. 15 ส.ค.2565

กองช่าง 2,258.00 2,258.00

13 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า  1 รายการ 16 ตัว 39,200.00                39,200.00              เฉพาะเจาะจง เอส เค โมบาย เอส เค โมบาย ราคาต ่าสุด 125/2565 ลว. 19 ส.ค.2565

39,200.00 39,200.00

14 จัดซ้ือเครื องแบบลูกเสือและเนตรนารี 5,470.00                 5,470.00                เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ดวงพระเนตร นางสาววาสนา ดวงพระเนตร ราคาต ่าสุด 126/2565 ลว. 22 ส.ค.2565

จ่านวน 5 ชุด 5,470.00 5,470.00

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 9,000.00                 9,000.00                เฉพาะเจาะจง นายพีระพงศ์ ศรียาบ นายพีระพงศ์ ศรียาบ ราคาต ่าสุด 127/2565 ลว. 26 ส.ค.2565

พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง 3 ตัว 9,000.00 9,000.00

16 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 8 รายการ 5,476.00                 5,476.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตชั นเนอรี  จ่ากัด ราคาต ่าสุด 128/2565 ลว. 26 ส.ค.2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 

กองช่าง 5,476.00 5,476.00

17 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 5 รายการ กองช่าง 3,237.00                 3,237.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตชั นเนอรี  จ่ากัด ราคาต ่าสุด 128/2565 ลว. 26 ส.ค.2565

3,237.00 3,237.00

18 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน (โต๊ะเก้าอ้ีนายก) 22,490.00                22,490.00              เฉพาะเจาะจง จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จันทร์เฟอร์นิเจอร์ ราคาต ่าสุด 129/2565 ลว. 29 ส.ค.2565

22,490.00 22,490.00

19 จัดซ้ือยางรถยนต์ส่วนกลาง 20,200.00                20,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้านกิจรุ่งเรืองยางยนต์ ร้านกิจรุ่งเรืองยางยนต์ ราคาต ่าสุด 130/2565 ลว. 29 ส.ค.2565

กง-7304 ล่าพูน 20,200.00 20,200.00

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 3 รายการ 14,500.00                14,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮาส์ ร้านอานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮาส์ ราคาต ่าสุด 131/2565 ลว. 30 ส.ค.2565

ส่านักปลัด โต๊ะ+เก้าอ้ี+เก้าอ้ีบริหาร 14,500.00 14,500.00

21 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 1 รายการ 1,950.00                 1,950.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮาส์ ร้านอานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮาส์ ราคาต ่าสุด 132/2565 ลว. 30 ส.ค.2565

(เก้าอ้ี ป้องกัน) 1,950.00 1,950.00

22 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทาง (รถตู้) 10,500.00                10,500.00              เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงค์เป็ง นายวิทยา วงค์เป็ง ราคาต ่าสุด 81/2565 ลว. 5 ส.ค.2565

โครงการผู้สูงอายุ 10,500.00 10,500.00

23 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทาง (รถตู้) 14,000.00                14,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอานุกูล ปาวัณณะ นายอานุกูล ปาวัณณะ ราคาต ่าสุด 82/2565 ลว. 5 ส.ค.2565

โครงการสภาเด็ก 14,000.00 14,000.00

24 จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมือง หมู่ 3, 6, 16 76,500.00                76,500.00              เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ค าเขียว นายณัฐวุฒิ ค่าเขียว ราคาต ่าสุด 84/2565 ลว. 8 ส.ค.2565

76,500.00 76,500.00

25 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟกระพริบแผงโซล่าเซลล์ 25,680.00                25,680.00              เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็มเรสคิว แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน หจก. ซีเอ็มเรสคิว แอนด์ คอมมูนิเคชั น ราคาต ่าสุด 85/2565 ลว. 9 ส.ค.2565

10 จุด 25,680.00 25,680.00

26 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฮดรอลิก 2,645.04                 2,645.04                เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ราคาต ่าสุด 86/2565 ลว. 9 ส.ค.2565

(รถเครนไฟฟ้า) 2,645.04 2,645.04

27 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ่ารุงรักษารถยนต์ 9,320.24                 9,320.24                เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเวฟ จ ากัด บริษัท นอร์ทเวฟ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 87/2565 ลว. 15 ส.ค.2565

ส่วนกลาง กฉ - 8312 ล่าพูน 9,320.24 9,320.24

28 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ่ารุงรักษา 5,871.84                 5,871.84                เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าริช จ ากัด บริษัท โตโยต้าริช จ่ากัด ราคาต ่าสุด 88/2565 ลว. 26 ส.ค.2565

รถส่วนกลาง กฉ-3058 ล่าพูน 5,871.84 5,871.84

29 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์ 4,000.00                 4,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอแอร์ ร้านพีโอแอร์ ราคาต ่าสุด 89/2565 ลว. 30 ส.ค.2565

(ล้างแอร์ ส่านักปลัด) 4,000.00 4,000.00

30 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์ 1,600.00                 1,600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอแอร์ ร้านพีโอแอร์ ราคาต ่าสุด 90/2565 ลว. 30 ส.ค.2565

(ล้างแอร์ กองคลัง) 1,600.00 1,600.00

31 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์ 2,970.00                 2,970.00                เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 91/2565 ลว. 30 ส.ค.2565

คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2,970.00 2,970.00
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32 จ้างเหมาซ่อมแซมก๊อกน่้าในห้องน่้า ศพด. 8 จุด 700.00                    700.00                  เฉพาะเจาะจง นางประภา ปาลี นางประภา ปาลี ราคาต ่าสุด 92/2565 ลว. 30 ส.ค.2565

700.00 700.00

33 จ้างเหมาขุดลอกล่าเหมือง หมู่ 1,8,16 53,000.00                53,000.00              เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ค าเขียว นายณัฐวุฒิ ค่าเขียว ราคาต ่าสุด 93/2565 ลว. 31 ส.ค.2565

53,000.00 53,000.00

34 จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,500.00                 1,500.00                เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 94/2565 ลว. 31 ส.ค.2565

กองช่าง 1,500.00 1,500.00


