
ล ำดบั วงเงิน วิธีซ้ือ/ เหตผุลทีคั่ดเลือก
ที่ งบประมำณ วิธีจ้ำง โดยสังเขป

1
จ้างท าตรายาง 2,540 เฉพาะเจาะจง ร้านพษิณุการช่างแพร่ 2,540 ร้านพษิณุการช่างแพร่ 2,540 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน

ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

2
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง        36,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเงินรุ่งเรือง 36,300 ร้านเงินรุ่งเรือง 36,300 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

3
จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ชุด อปพร 49,800       เฉพาะเจาะจง ร้านชวนเทเลอร์ 49,800 ร้านชวนเทเลอร์ 49,800 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

4
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 
11 (บา้นโฮ้ง)

200,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมลิวลัย์พาณิชย์ 200,000 ร้านมลิวลัย์พาณิชย์ 200,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

5
จ้างจัดขบวนเข้าร่วมงานประเพณี
จังหวดัแพร่

6,000         เฉพาะเจาะจง ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 6,000 ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 6,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

6
วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 520            เฉพาะเจาะจง ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 520 ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 520 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

7
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบวาตภยั

1,948         เฉพาะเจาะจง ร้านวาลีรุ่งเรืองก่อสร้าง 1,948 ร้านวาลีรุ่งเรืองก่อสร้าง 1,948 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

8
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9,518         เฉพาะเจาะจง ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 9,518 ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 9,518 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

9
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 48,200    เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  เชื้อจิ๋ว 48,200 นายจีรศักด์ิ  เชื้อจิ๋ว 48,200 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน

ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

10
น ารถทะเบยีน กฉ 8280 เข้ารับการ
ตรวจสภาพ

2,116.49 เฉพาะเจาะจง บ.แพร่ยนตรการ มิตซู จ ากัด 2,116.49 บ.แพร่ยนตรการ มิตซู จ ากัด 2,116.49 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดอืน พฤษภำคม พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสรอย

งำนจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำ

แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1



11
จ้างลงข้อความถวายพระพร
หนังสือพมิพ์

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพมิพเ์สียงแพร่ 2,000.00 หนังสือพมิพเ์สียงแพร่ 2,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

12
จ้างลงข้อความถวายพระพร
หนังสือพมิพ์

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพมิพข์่าวแพร่ 2,000 หนังสือพมิพข์่าวแพร่ 2,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

13
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 170,000     เฉพาะเจาะจง นายมานัด  ตาเปี้ย 170,000 นายมานัด  ตาเปี้ย 170,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน

ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

14
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 5,320.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเจ.โอเอ.เซ็นเตอร์ 5,320.00 หจก.พ.ีเจ.โอเอ.เซ็นเตอร์ 5,320.00 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

15
จัดซ้ือยางรถยนต์กู้ชีพกู้ภยั กฉ 8280
 แพร่

9,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กิจยางยนต์ 9,600.00 ร้าน ก.กิจยางยนต์ 9,600.00 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

16
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด 27,385.64 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ 27,385.64 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ 27,385.64 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

17
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สพฐ 72,053.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเวลิด์ไวด์

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
72,053.48 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเวลิด์ไวด์

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
72,053.48 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

18
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ท าฝาปดิ
คลองศสล.

57,000.00  เฉพาะเจาะจง นายมานัด  ตาเปี้ย 57,000.00 นายมานัด  ตาเปี้ย 57,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

19
จ้างเหมาจัดหารถตู้ เพื่อศึกษาดูงาน 27,000       เฉพาะเจาะจง นายถนอม ฐานะวฒิุกุล 27,000 นายถนอม ฐานะวฒิุกุล 27,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน

ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

   729,301.61    729,301.61


