
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 11,000.00                11,000.00              เฉพาะเจาะจง อานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ อานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ ราคาต ่าสุด 133/2565 ลว. 2 ก.ย.2565

(เครื องส่ารองไฟฟ้า) 11,000.00 11,000.00

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 1 ชุด 5,300.00                 5,300.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮาส์ ร้านอานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮาส์ ราคาต ่าสุด 134/2565 ลว. 2 ก.ย.2565

(โต๊ะ+เก้าอ้ี) กองศึกษา (ศพด.) 5,300.00 5,300.00

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื อง 50,100.00                50,100.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 135/2565 ลว. 7 ก.ย.2565

All In One ส่าหรับส่านักงาน 50,100.00 50,100.00

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื อง 16,700.00                16,700.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 136/2565 ลว. 7 ก.ย.2565

All In One นิติกร 16,700.00 16,700.00

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื อง 16,700.00                16,700.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 137/2565 ลว. 7 ก.ย.2565

 All In One ป้องกัน 16,700.00 16,700.00

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื อง 16,700.00                16,700.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 138/2565 ลว. 7 ก.ย.2565

 All In One สาธารณสุข 16,700.00 16,700.00

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์, 12,600.00                12,600.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 139/2565 ลว. 7 ก.ย.2565
เครื องส่ารองไฟ,ชุดโปรแกรม เครื องพิมพ์ ป้องกัน 12,600.00 12,600.00

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส่ารองไฟ 24,000.00                24,000.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 140/2565 ลว. 7 ก.ย.2565
ชุดโประแกรม,เครื องพิมพ์ สาธารณสุข 24,000.00 24,000.00

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส่ารองไฟ 5,500.00                 5,500.00                เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 141/2565 ลว. 7 ก.ย.2565

บุคคล 5,500.00 5,500.00

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน ชุดโต๊ะประชุม 30,933.70                30,933.70              เฉพาะเจาะจง บจก.จันทร์เฟอร์นิเจอร์ บจก.จันทร์เฟอร์นิเจอร์ ราคาต ่าสุด 142/2565 ลว. 7 ก.ย.2565

เก้าอ้ี,ตู้โชว์ 30,933.70 30,933.70

11 จัดซ้ือผ้าคลุมเก้าอ้ี 100 ผืน 9,500.00                 9,500.00                เฉพาะเจาะจง นางบัวผัด สายปัญญาใย นางบัวผัด สายปัญญาใย ราคาต ่าสุด 143/2565 ลว. 7 ก.ย.2565

9,500.00 9,500.00

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7,500.00                 7,500.00                เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 144/2565 ลว. 8 ก.ย.2565

ล่าโพงเคลื อนที  (พช.) 7,500.00 7,500.00

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 57,000.00                57,000.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 145/2565 ลว. 8 ก.ย.2565

(คอม+เครื องส่ารองไฟ) 57,000.00 57,000.00

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส่ารองไฟ 63,000.00                63,000.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 146/2565 ลว. 7 ก.ย.2565

โปรแกรมไวรัส (สภา) คร้ังที  1 63,000.00 63,000.00

15 จัเซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 1,575.00                 1,575.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตชั นเนอรี  จ่ากัด ราคาต ่าสุด 147/2565 ลว. 9 ก.ย.2565

(ตลับเมตรเล็ก) 1,575.00 1,575.00

16 จัดซ้ือเครื องคอมพิวเตอร์ 1 เครื อง 16,700.00                16,700.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 148/2565 ลว. 9 ก.ย.2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำบ

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565 
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(สภา คร้ังที  2) 16,700.00 16,700.00

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 23,300.00                23,300.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 149/2565 ลว. 9 ก.ย.2565

(กองศึกษา , ศพด.) 23,300.00 23,300.00

18 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 42,300.00                42,300.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮอนด้าแสงชัยพาณิชย์ล าพูน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮอนด้าแสงชัยพาณิชย์ล าพูน ราคาต ่าสุด 150/2565 ลว. 14 ก.ย.2565

(รถจักรยานยนต์) สาธารณสุข 1 คัน 42,300.00 42,300.00

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 1 ชุด 17,002.30                17,002.30              เฉพาะเจาะจง บจก.จันทร์เฟอร์นิเจอร์ บจก.จันทร์เฟอร์นิเจอร์ ราคาต ่าสุด 151/2565 ลว. 14 ก.ย.2565

(ชุดรับแขกโซฟา) 17,002.30 17,002.30

20 จัดซ้ือเครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื อง 4,000.00                 4,000.00                เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 152/2565 ลว. 14 ก.ย.2565

เกษตร 4,000.00 4,000.00

21 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 42,300.00                42,300.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮอนด้าแสงชัยพาณิชย์ล าพูน ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ฮอนด้าแสงชัยพาณิชย์ล่าพูน ราคาต ่าสุด 153/2565 ลว. 14 ก.ย.2565

(รถจักรยานยนต์) ป้องกัน 1 คัน 42,300.00 42,300.00

22 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื องส่ารองไฟ) 14,000.00                14,000.00              เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 154/2565 ลว. 14 ก.ย.2565

(ไวรัส , โปรแกรม) 14,000.00 14,000.00

23 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,170.00                 3,170.00                เฉพาะเจาะจง ร้านยาล าพูน ร้านยาล่าพูน ราคาต ่าสุด 155/2565 ลว. 14 ก.ย.2565

17 รายการ 3,170.00 3,170.00

24 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 9,710.00                 9,710.00                เฉพาะเจาะจง พลอยวัสดุ พลอยวัสดุ ราคาต ่าสุด 156/2565 ลว. 14 ก.ย.2565

9,710.00 9,710.00

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื อง 16,700.00                16,700.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 157/2565 ลว. 14 ก.ย.2565

กองการศึกษา 16,700.00 16,700.00

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอ้ี 16,500.00                16,500.00              เฉพาะเจาะจง อานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ อานนท์เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ ราคาต ่าสุด 160/2565 ลว. 15 ก.ย.2565

1 ชุด กองช่าง 16,500.00 16,500.00

27 จัดซ้ือเครื องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื อง 19,000.00                19,000.00              เฉพาะเจาะจง บจก.กิจอาคม บจก.กิจอาคม ราคาต ่าสุด 161/2565 ลว. 19 ก.ย.2565

กองช่าง 19,000.00 19,000.00

28 จัดซ้ือม่านปรับแสง มู่ลี  พร้อมติดต้ัง 59,701.00                59,701.00              เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปเทน ดีไซน์ ร้านท๊อปเทน ดีไซน์ ราคาต ่าสุด 162/2565 ลว. 19 ก.ย. 2565

59,701.00 59,701.00

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 5,150.00                 5,150.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จ่ากัด บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 164/2565 ลว. 22 ก.ย. 2565

(ตู้เย็น)  สป. 5,150.00 5,150.00

31 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ กองช่าง 36,418.00                36,418.00              เฉพาะเจาะจง พลอยวัสดุ พลอยวัสดุ ราคาต ่าสุด 165/2565 ลว. 22 ก.ย. 2565

36,418.00 36,418.00

32 จัดซ้ือม่านปรับแสง มู่ลี  พร้อมติดต้ัง 59,701.00                59,701.00              เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปเทน ดีไซน์ ร้านท๊อปเทน ดีไซน์ ราคาต ่าสุด 166/2565 ลว. 27 ก.ย. 2565

59,701.00 59,701.00
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33 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ่ารุงเครื องปรับอากาศ 4,400.00                 4,400.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอแอร์ ร้านพีโอแอร์ ราคาต ่าสุด 95/2565 ลว. 1 ก.ย. 2565

6 เครื อง สป. 4,400.00 4,400.00

34 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ่ารุงเครื องปรับอากาศ 1,600.00                 1,600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอแอร์ ร้านพีโอแอร์ ราคาต ่าสุด 96/2565 ลว. 1 ก.ย. 2565

2 เครื อง กองคลัง 1,600.00 1,600.00

35 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทาง (รถตู้) 5,000.00                 5,000.00                เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ กองเงิน นายอาทิตย์ กองเงิน ราคาต ่าสุด 97/2565 ลว. 7 ก.ย. 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5,000.00 5,000.00

36 จ้างเหมาจัดท่าผ้าคลุมเก้าอ้ี 100 ผืน 9,500.00                 9,500.00                เฉพาะเจาะจง นางบัวผัด สายปัญญาใย นางบัวผัด สายปัญญาใย ราคาต ่าสุด 98/2565 ลว. 7 ก.ย. 2565

9,500.00 9,500.00

37 จ้างเหมาจัดท่าแผนผังอาคารและสถานที ต่างๆ 18,000.00                18,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปรเมศวร์ ประวัง นายปรเมศวร์ ประวัง ราคาต ่าสุด 99/2565 ลว. 8 ก.ย. 2565

รูปแบบ 3 D 18,000.00 18,000.00

38 จ้างเหมาร้ือถอนศูนย์พักคอยและแยกกักตัว 8,630.00                 8,630.00                เฉพาะเจาะจง นางอ่าไพ ปาลี นางอ่าไพ ปาลี ราคาต ่าสุด 100/2565 ลว. 8 ก.ย. 2565

ในชุมชน 8,630.00 8,630.00

39 จ้างเหมาบ่ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 6,000.00                 6,000.00                เฉพาะเจาะจง ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ราคาต ่าสุด 101/2565 ลว. 20 ก.ย. 2565

กองการศึกษา 6,000.00 6,000.00


