
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

1
จางปรับปรุงถนน คสล.ม.2บานแมหลองนอย
 (สามแยก รร.เขา สนง.อบต.สบโขง)

1,099,000.00     1,099,000.00    e-bidding
หจก.มดหมอนกอสราง

ราคาที่เสนอ 1,099,000 บาท
หจก.มดหมอนกอสราง

ราคาที่จาง 1,099,000 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

เลขที่สัญญาจาง 025/2562
ลว 1 พ.ค.62

2
จางเรียงกลองเกเบี้ยนและวางทอระบายน้ํา
คสล.พรอมผิวจราจร คสล.ขามลําหวย
ม.1 บานแมหลองใต (ครอทะ)

579,000.00       579,000.00      e-bidding
หจก.MJ 02 คอนสตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 579,000 บาท

หจก.MJ 02 คอนสตรัคชั่น
ราคาที่จาง 579,000 บาท

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
เลขที่สัญญาจาง 026/2562

ลว 7 พ.ค.62

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 745,746.48       745,746.48      เฉพาะเจาะจง
บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลลจํากัด
ราคาที่เสนอ 745,746.48 บาท

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลลจํากัด
ราคาที่ซื้อ 745,746.48 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง
สัญญาซื้อขาย 006/2562

ลว 13 พ.ค.62

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 15,327.20         15,327.20        เฉพาะเจาะจง
บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลลจํากัด
ราคาที่เสนอ 15,327.20 บาท

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลลจํากัด
ราคาที่ซื้อ 15,327.20 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง
สัญญาซื้อขาย 007/2562

ลว 13 พ.ค.62

5
จางทําอาหารรับรองผูเขารวมโครงการ
จิตอาสาฯ

6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 6,000 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่จาง 6,000 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 73/2562
ลว 13 พ.ค.2562

6
จางทําอาหารรับรองผูเขารวมโครงการ
สานผลิตภัณฑจากเสนพลาสติก

5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง
นางสุพรรณี  ทิพยทา

ราคาที่เสนอ 5,500 บาท
นางสุพรรณี  ทิพยทา

ราคาที่จาง 5,500 บาท
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

ใบสั่งจาง 74/2562
ลว 28 พ.ค.2562

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการจิตอาสาฯ 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 1,600 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ซื้อ 1,600 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 86/2562
ลว 13 พ.ค.62

8 จัดซื้อวัสดุเกษตร โครงการอบรมยุวเกษตร 2,010.00          201.00            เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 2,010 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ซื้อ 2,010 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 87/2562
ลว 13 พ.ค.62

9 จัดซื้อวัสดุกอสราง (ลอนคู+สันครอบ) 7,605.00          7,605.00         เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 7,605 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ซื้อ 7,605 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 88/2562
ลว 14 พ.ค.62

10 จัดซื้อผิตภัณฑกําจัดแมลงและยุง 14,400.00         14,400.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ชญาภา แอนด บิซิเนส
ราคาที่เสนอ 14400 บาท

ราน ชญาภา แอนด บิซิเนส
ราคาที่ซื้อ 14400 บาท

เปนผูจําหนายโดยตรง
ใบสั่งซื้อ 89/2562

ลว 15 พ.ค.62

11
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการสานผลิตภัณฑ
จากพลาสติก

10,410.00         10,410.00        เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 10,410 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ซื้อ 10,410 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 90/2562
ลว 27 พ.ค.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลสบโขง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (ลอนคู) 11,955.00         11,955.00        เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 11,955 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ซื้อ 11,955 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 91/2562
ลว 27 พ.ค.62

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (ลอนคู) 7,610.00          7,610.00         เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 7,610 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ซื้อ 7,610 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 92/2562
ลว 31 พ.ค.62

14 จัดซื้อถังขยะ 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง
รานสุภาพการคา

ราคาที่เสนอ 3,480 บาท
รานสุภาพการคา

ราคาที่ซื้อ 3,480 บาท
เปนผูจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 93/2562
ลว 31 พ.ค.62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง


