
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

1 จางประกอบอาหาร ศพด.บานพะเบี้ยว ม.11 8,800.00             8,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิณี  พาเลซา นางสาวมาลิณี  พาเลซา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 30/2562 ลว 3 ม.ค.62

2 จางประกอบอาหาร ศพด.บานแมหลองนอย ม.2 7,040.00             7,040.00     เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ  ทิพยทา นางสุพรรณี  ทิพยทา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 31/2562 ลว 3 ม.ค.62

3 จัดซื้อโตะแสตนเลส 55,000.00           55,000.00    เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 23/2562 ลว 3 ม.ค.62

4 จัดซื้อของสมนาคุณชุดการแสดง วันเด็กฯ 9,000.00             9,000.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 24/2562 ลว 3 ม.ค.62

5 จัดซื้อของรางวัล วันเด็กฯ 44,550.00           44,550.00    เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 25/2562 ลว 3 ม.ค.62

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ การจัดงานวันเด็กฯ 3,932.00             3,932.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 26/2562 ลว 8 ม.ค.62

7 จัดซื้ออาหารวาง วันเด็กฯ 12,000.00           12,000.00    เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 27/2562 ลว 8 ม.ค.62

8 จางทําปายไวนิลโครงการวันเด็กฯ 3,600.00             3,600.00     เฉพาะเจาะจง รานฮอดโฆษณา รานฮอดโฆษณา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 32/2562 ลว. 8 ม.ค.62

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,325.00             8,325.00     เฉพาะเจาะจง รานวีอารเทคนิคซาวด รานวีอารเทคนิคซาวด เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 28/2562 ลว 11 ม.ค.62

10 จัดซื้อสายพานดั๊มเปอร 1,050.00             1,050.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 29/2562 ลว 15 ม.ค.62

11 จัดซื้อเบรกรถมอไซควิบาก 400.00               400.00        เฉพาะเจาะจง รานตอมโมดิฟายอมกอย รานตอมโมดิฟายอมกอย เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 30/2562 ลว 15 ม.ค.62 

12 จัดซื้อสายฉีดชําระ 750.00               750.00        เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 31/2561 ลว 22 ม.ค.62

13 จัดซื้อวัสดุเกษตร 3,744.00             3,744.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 32/2562 ลว 22 ม.ค.62

14 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1,297.00             1,297.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 33/2562 ลว 22 ม.ค.62

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 12,068.00           12,068.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 34/2562 ลว 22 ม.ค.62

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6,778.00             6,778.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 35/2562 ลว 22 ม.ค.62

17 จางทําปายไวนิล 1,800.00             1,800.00     เฉพาะเจาะจง รานฮอดโฆษณา รานฮอดโฆษณา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 33/2562 ลว 14 ม.ค.62

18 จัดซื้อ DLTV 27,450.00           2,745.00     เฉพาะเจาะจง หจก.การุณพาณิชยแมตื่น หจก.การุณพาณิชยแมตื่น เปนผูจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อ 36/2562 ลว 22 ม.ค.62

19 จางทําอาหารรับรองการประชุมสภา 6,500.00             6,500.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งจาง 34/62 ลว 23 ม.ค.62

20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 146,101.06          146,101.06  เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลล จํากัด บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลล จํากัด เปนผูมีอาชีโดยตรง สัญญาซื้อขาย 6/2562 ลว 24 ม.ค.62

21 จัดซื้อถังขยะสี 8,500.00             8,500.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งซื้อ 37/2562 ลว 29 ม.ค.62

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 17,600.00           17,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด บริษัท เน็ตเวิรคคอม จํากัด เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งซื้อ 38/2562 ลว 30 ม.ค.62

23 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,914.00             4,914.00     เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งซื้อ 39/2562 ลว 30 ม.ค.62

24 จัดซื้อวัสดุกอสราง 22,118.00           22,118.00    เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งซื้อ 40/2562 ลว 30 ม.ค.62

25 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 14,171.00           14,171.00    เฉพาะเจาะจง รานสุภาพการคา รานสุภาพการคา เปนผูมีอาชีโดยตรง ใบสั่งซื้อ 41/2562 ลว 31 ม.ค.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลสบโขง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง


