
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

1 จางประกอบอาหาร ศพด.บานพะเบี้ยว ม.11 7,200.00             7,200.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิณี  พาเลซา นางสาวมาลิณี  พาเลซา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 17/2562 ลว 3 ธ.ค..61

2 จางประกอบอาหาร ศพด.บานแมหลองนอย ม.2 6,080.00             6,080.00     เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ  ทิพยทา นางสุพรรณี  ทิพยทา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 16/2562 ลว 3 ธ.ค.61

3 ซอมแซมรถยนตสวนกลาง ทะเบียน นง 8364 1,200.00             1,200.00     เฉพาะเจาะจง รานอมกอยอะไหลยนต รานอมกอยอะไหลยนต เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 18/2562 ลว 3 ธ.ค.61

4 ซอมแซมรถยนตสวนกลาง ทะเบียน ขษ 7293 2,800.00             2,800.00     เฉพาะเจาะจง รานอมกอยอะไหลยนต รานอมกอยอะไหลยนต เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 19/2562 ลว 4 ธ.ค.61

5 ซื้อไมกวาด โครงการจิตอาสาฯ 1,000.00             1,000.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 13/2562 ลว 3 ธ.ค.61

6 จัดซื้อวัสดุกอสราง ทอ คสล. 40 ซม. 7,500.00             7,500.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 14/2562 ลว 4 ธ.ค.61

7 จัดซื้อชุดกีฬา 23,600.00           23,600.00    เฉพาะเจาะจง รานเมืองฮอดสปอรต รานเมืองฮอดสปอรต เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 15/2562 ลว 6 ธ.ค.61

8 จัดซื้อเครื่องทองนอย 830.00               830.00        เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 16/2562 ลว 11 ธ.ค.61

9 ซื้อวัสดุอุปกรณงานกีฬาฯ 6,150.00             6,150.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 17/2562 12 ธ.ค.61

10 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักกีฬาฯ 7,500.00             7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย  กังเง นายเอกชัย  กังเง เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 20/2562 ลว.6ธ.ค.61

11 จางทําปายไวนิล 2,750.00             2,750.00     เฉพาะเจาะจง รานฮอดโฆษณา รานฮอดโฆษณา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 21/2562 ลว 12 ธ.ค.61

12 จางซอมแซมครัชรถไถฟารมแทรกเตอร 65,976.20           65,976.20    เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหมบริการ จํากัด บริษัทเชียงใหมบริการ จํากัด เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 22/2562 ลว 13 ธ.ค.61

13 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 3,000.00             3,000.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งซื้อ 18/2562 ลว 13 ธ.ค.61

14 จัดซื้อวัสดุกอสราง ทอ คสล. 40 ซม. 3,700.00             3,700.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งซื้อ 19/2562 ลว 13 ธ.ค.61

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 3,250.35             3,250.35     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน โรงพิมพอาสารักษาดินแดน เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งซื้อ 20/2562 ลว 13 ธ.ค.61

16 จัดซื้อเครื่องกันหนาว 385,000.00          385,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.กฤษณา เจริญกิจ หจก.กฤษณา เจริญกิจ เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งซื้อ 4/2562 ลว 17 ธ.ค.61

17 จางทําปายไวนิล งานปองกันไฟปาและหมอกควัน 7,500.00             7,500.00     เฉพาะเจาะจง รานฮอดโฆษณา รานฮอดโฆษณา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 23/2562 ลว 21 ธ.ค.61

18 จางทําปายไวนิลรณรงคลดอุบัติเหตุปใหม 450.00               450.00        เฉพาะเจาะจง รานฮอดโฆษณา รานฮอดโฆษณา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 24/2562 ลว 21 ธ.ค.61

19 จางทําอาหารโครงการอบรมยาเสพติดฯ 15,000.00           15,000.00    เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 25/2562 ลว 21 ธ.ค.61

20 จางทําไวนิลโครงการอบรมฯ 450.00               450.00        เฉพาะเจาะจง รานฮอดโฆษณา รานฮอดโฆษณา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 26/2562 ลว 21 ธ.ค.61

21 จางทําปายไวนิลประชาสัมพันฺเก็บภาษี 300.00               300.00        เฉพาะเจาะจง รานฮอดโฆษณา รานฮอดโฆษณา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 27/2562 ลว 21 ธ.ค.61

22 จางทําปายไวนิลประชาคมหมูบาน 300.00               300.00        เฉพาะเจาะจง รานฮอดโฆษณา รานฮอดโฆษณา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 28/2562 ลว 21 ธ.ค.61

23 จางทําปายไวนิล อบต.เคลื่อนที่ 450.00               450.00        เฉพาะเจาะจง รานฮอดโฆษณา รานฮอดโฆษณา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 29/2562 ลว 21 ธ.ค.61

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2561

ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลสบโขง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง


