แบบ สขร.๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 31 มกราคม 2563
ลำดับ
ที่
1.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

75,000

75,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา 75,000 บาท

2.

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
(กองช่าง)

3,477

3,477 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 3,477 บาท

3.

จัดซื้ออุปกรณ์ประปา

31,504

31,504 เฉพาะเจาะจง

4.

จ้างเหมาเวทีและเครื่อง
ขยายเสียง(วันเด็กแห่งชาติ)

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา
31,504-บาท
นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 7,000 บาท

5.

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
(กองคลัง)

6,258

6,258 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 6,258 บาท

6.

จ้างเหมาเวที เครื่องขยาย
เสียงและไฟประดับ
(งานดอกจานบาน)
จ้างทำป้าย
(งานดอกจานบาน)

40,000

40,000 เฉพาะเจาะจง

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 40,000 บาท

40,000

40,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านป้าย
เสนอราคา 40,000 บาท

7.

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งซื่อเลขที่ 51/2563
ในราคา 75,000 บาท
อาชีพขาย
ลว. 6 มกราคม 2563
โดยตรง
หจก.ไพศาลวิทยา
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2563
ในราคา 3,477 บาท
อาชีพขาย
ลว. 6 มกราคม 2563
โดยตรง
บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด เพราะเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2563
ในราคา
อาชีพขายพัสดุ
ลว. 8 มกราคม 2563
31,504-บาท
โดยตรง
นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 54/2563
ในราคา 7,000 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 8 มกราคม 2563
โดยตรง
หจก.ไพศาลวิทยา
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2563
ในราคา 6,258 บาท
อาชีพขาย
ลว. 13 มกราคม 2563
โดยตรง
นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2563
ในราคา 40,000 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 20 มกราคม 2563
โดยตรง
ร้านบ้านป้าย
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2563
ในราคา 6,700 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 20 มกราคม 2563
โดยตรง

แบบ สขร.๑
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
8. จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัด
งาน(งานดอกจานบาน)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

6,000

6,000

จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์
(กองช่าง)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองช่าง)

2,700

2,700

5,850

5,850

4.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

13,300

13,300

5.

จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์
(กองคลัง)
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

2,100

2,100

27,250

27,250

12,000

12,000

6,650

6,650

9.
3.

6.
7.
7.

จ้างเหมาคนงานทัว่ ไป
(ประจำเดือนมกราคม
2563-กุมภาพันธ์ 2563)
จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งเด็ก
ศพด.ทต.โคกจาน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
เฉพาะเจาะจง
นายมณู พันธพัฒน์
นายมณู พันธพัฒน์
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2563
เสนอราคา 6,000 บาท
ในราคา 6,000 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 20 มกราคม 2563
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
ร้าน IT-COMPUTER
ร้าน IT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2563
เสนอราคา 2,700 บาท
ในราคา 2,700 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 20 มกราคม 2563
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
ร้าน IT-COMPUTER
ร้าน IT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2563
เสนอราคา
ในราคา
อาชีพขายพัสดุ ลว. 20 มกราคม 2563
5,850 บาท
5,850 บาท
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
ร้าน IT-COMPUTER
ร้าน IT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2563
เสนอราคา
ในราคา
อาชีพขายพัสดุ ลว. 20 มกราคม 2563
13,300 บาท
13,300 บาท
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
ร้าน IT-COMPUTER
ร้าน IT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2563
เสนอราคา 2,100 บาท
ในราคา 2,100 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 20 มกราคม 2563
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งซือ้ เลขที่ 63/2563
เสนอราคา 27,250 บาท ในราคา 27,250 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 28 มกราคม 2563
โดยตรง
นายภูรินท์ ยินดี
นายภูรินท์ ยินดี
เฉพาะเจาะจง
เพราะเป็นผู้มี
สัญญาเลขที่ 64/2563
เสนอราคา 12,000 บาท ในราคา 12,000 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 30 มกราคม 2563
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
นายลำดวน เพ็งแจ่ม
นายลำดวน เพ็งแจ่ม
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 65/2563
เสนอราคา 6,650 บาท
ในราคา 6,650 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 30 มกราคม 2563
โดยตรง

