แบบ สขร.๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ลำดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

จ้างโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10

111,000

112,000

2.

จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)

850

850

3.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(สำนักปลัด)

5,490

5,490

4.

จัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์
(กองคลัง)

18,000

18,000

5.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

6,000

6,000

6.

จ้างทำป้ายแสตนดีพร้อม
ขาตั้งและป้ายไวนิล

2,200

2,200

7.

ซื้อวัสดุฝึกอบรม
(โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.)

2,212.40

2,212.40

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญทรัพย์พานิชย์ ร้าน ส.เจริญทรัพย์พานิชย์ เพราะเป็นผู้มี
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
เสนอราคา
ในราคา 111,000 บาท
อาชีพรับจ้าง
3/2563
111,000 บาท
โดยตรง
ลว. 11 มีนาคม 2563
เฉพาะเจาะจง
ร้าน IT-COMPUTER
ร้าน IT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2563
เสนอราคา 850 บาท
ในราคา 850 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 12 มีนาคม 2563
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
ร้าน IT-COMPUTER
ร้าน IT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2563
เสนอราคา 5,490 บาท
ในราคา 5,490 บาท
อาชีพขาย
ลว. 12 มีนาคม 2563
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
ร้าน IT-COMPUTER
ร้าน IT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2563
เสนอราคา
ในราคา 18,000 บาท
อาชีพขาย
ลว. 12 มีนาคม 2563
18,000 บาท
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
ร้าน IT-COMPUTER
ร้าน IT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มี
ใบสั่งซือ้ เลขที่ 76/2563
เสนอราคา 6,000 บาท
ในราคา 6,000 บาท
อาชีพขาย
ลว. 12 มีนาคม 2563
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 77/2563
เสนอราคา 2,200 บาท ในราคา 2,212.40 บาท อาชีพรับจ้าง
ลว. 12 มีนาคม 2563
โดยตรง
เฉพาะเจาะจง
ร้านกำลัยภรณ์
ร้านกำลัยภรณ์
เพราะเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2563
เสนอราคา
ในราคา 2,212.40 บาท
อาชีพขาย
ลว. 16 มีนาคม 2563
2,212.40 บาท
โดยตรง

แบบ สขร.๑
ลำดับ
ที่
8.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

900 เฉพาะเจาะจง

22,000

22,000 เฉพาะเจาะจง

ร้าน IT-COMPUTER
เสนอราคา 22,000 บาท

ร้าน IT-COMPUTER
ในราคา 22,000 บาท

20,200

20,200 เฉพาะเจาะจง

ร้าน IT-COMPUTER
เสนอราคา 20,200 บาท

ร้าน IT-COMPUTER
ในราคา 20,200 บาท

11.

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์
จ้างเติมผงเคมีดับเพลิง

16,000

16,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านพรมชาติเจริญพาณิชย์ ร้านพรมชาติเจริญพาณิชย์
เสนอราคา 16,000 บาท ในราคา 16,000 บาท

12.

ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง

28,000

28,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านพรมชาติเจริญพาณิชย์ ร้านพรมชาติเจริญพาณิชย์
เสนอราคา 28,000 บาท ในราคา 28,000 บาท

13.

ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
แบบลากจูง

9,000

9,000 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พี เอ็น ซาวด์
เสนอราคา 9,000 บาท

ร้าน พี เอ็น ซาวด์
ในราคา 9,000 บาท

14.

ซื้อผ้าและอุปกรณ์ในการทำ
หน้ากากอนามัย

20,178

20,178 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญรุ่งเรือง
เสนอราคา 20,178 บาท

ร้านเจริญรุ่งเรือง
ในราคา 20,178 บาท

15.

ซื้อผ้าและอุปกรณ์ในการทำ
หน้ากากอนามัย

4,700

4,700 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญรุ่งเรือง
เสนอราคา 4,700 บาท

ร้านเจริญรุ่งเรือง
ในราคา 4,700 บาท

10

นางวาสนา สาวะภู
เสนอราคา 900 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
นางวาสนา สาวะภู
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งจ้างเลขที่ 79/2563
ในราคา 900 บาท
อาชีพรับจ้าง
ลว. 16 มีนาคม 2563
โดยตรง

900

9

จ้างจัดทำใบ
ประกาศนียบัตร
(โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.)
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
โน๊ตบุ๊ค

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
โดยตรง

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 1/63
ลว. 16 มีนาคม 2563
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 2/63
ลว. 18 มีนาคม 2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 80/2563
ลว. 23 มีนาคม 2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2563
ลว. 23 มีนาคม 2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2563
ลว. 23 มีนาคม 2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2563
ลว. 23 มีนาคม 2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2563
ลว. 23 มีนาคม 2563

แบบ สขร.๑
ลำดับ
ที่
16
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งพร้อมติดตั้ง
(รถยนต์บรรทุกน้ำ)
ซือ้ เครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟาเรด

41,000

41,000 เฉพาะเจาะจง

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาคนงานทัว่ ไป
(ประจำเดือนเมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
จ้างเหมาคนงานทัว่ ไป
(ประจำเดือนเมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
จ้างเหมาคนงานทัว่ ไป
(ประจำเดือนเมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
จ้างเหมาคนงานทัว่ ไป
(ประจำเดือนเมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
จ้างเหมาคนงานทัว่ ไป
(ประจำเดือนเมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพ ประจำเดือน เมษายน
2563-มิถุนายน 2563)

21,000

21,000 เฉพาะเจาะจง

18,000

18,000 เฉพาะเจาะจง

18,000

18,000 เฉพาะเจาะจง

19,500

19,500 เฉพาะเจาะจง

18,000

18,000 เฉพาะเจาะจง

19,500

19,500 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
หจก.มีมาลัยซ่อมสร้าง
เสนอราคา
41,000 บาท
ร้าน พีอาร์เอ็น.เมดิคอล
เสนอราคา 7,000 บาท
นายสุบรรณ์ ขุมคำ

เสนอราคา 21,000 บาท
นายอดิศักดิ์ คงลอด

เสนอราคา 18,000 บาท
นายฉัตรชัย มุ่งดี

เสนอราคา 18,000 บาท
นางทองคูณ เกษกุล

เสนอราคา 19,500 บาท
นายภูรินท์ ยินดี

เสนอราคา 18,000 บาท
นายคูณ ศิริเลิศ
เสนอราคา 19,500 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
คัดเลือกโดย
สรุป
หจก.มีมาลัยซ่อมสร้าง
เพราะเป็นผู้มี
ในราคา 41,000 บาท
อาชีพขาย
โดยตรง
ร้าน พีอาร์เอ็น.เมดิคอล
เพราะเป็นผู้มี
ในราคา 7,000 บาท
อาชีพขาย
โดยตรง
นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เพราะเป็นผู้มี
ในราคา 21,000 บาท
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
นายอดิศักดิ์ คงลอด
เพราะเป็นผู้มี
ในราคา 18,000 บาท
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
นายฉัตรชัย มุ่งดี
เพราะเป็นผู้มี
ในราคา 18,000 บาท
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
นางทองคูณ เกษกุล
เพราะเป็นผู้มี
ในราคา 19,500 บาท
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
นายภูรินท์ ยินดี
เพราะเป็นผู้มี
ในราคา 18,000 บาท
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
นายคูณ ศิริเลิศ
อาชีพรับจ้าง
ในราคา 19,500 บาท
โดยตรง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2563
ลว. 23 มีนาคม 2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2563
ลว. 27 มีนาคม 2563
สัญญาเลขที่ 87/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563
สัญญาเลขที่ 88/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563
สัญญาเลขที่ 89/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563
สัญญาเลขที่ 90/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563
สัญญาเลขที่ 91/2563
ลว. 30 มีนาคม 2562
สัญญาเลขที่ 92/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563

แบบ สขร.๑
ลำดับ
ที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพ ประจำเดือน เมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพ ประจำเดือน เมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพ ประจำเดือน เมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพ ประจำเดือน เมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพ ประจำเดือน เมษายน
2563-มิถุนายน 2563)
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์
(โครงการป้องกันและ
ควบคุมฯCovid-19)
ซื้อเครื่องพ่นยาแบบแรงลม
สะพายหลัง
ซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียนและ ศพด.
(ช่วงปิดเทอม)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
19,500

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
คัดเลือกโดย
สรุป
เพราะเป็นผู้มี
19,500 เฉพาะเจาะจง
นางสำรวย ฉลวยแสง
นางสำรวย ฉลวยแสง
อาชีพรับจ้าง
เสนอราคา 19,500 บาท
ในราคา 19,500 บาท

19,500

19,500 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนันภา เกษกุล
เสนอราคา 19,500 บาท

นางสาวนันภา เกษกุล
ในราคา 19,500 บาท

19,500

19,500 เฉพาะเจาะจง

นายประทีป พะวงศ์
เสนอราคา 19,500 บาท

นายประทีป พะวงศ์
ในราคา 19,500 บาท

19,500

19,500 เฉพาะเจาะจง

นายพรชัย ไกรยา
เสนอราคา 19,500 บาท

นายพรชัย ไกรยา
ในราคา 19,500 บาท

19,500

19,500 เฉพาะเจาะจง

นายบุญมี หานุภาพ
เสนอราคา 19,500 บาท

นายบุญมี หานุภาพ
ในราคา 19,500 บาท

8,850

8,850 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พีอาร์เอ็น.เมดิคอล
เสนอราคา 8,850 บาท

ร้าน พีอาร์เอ็น.เมดิคอล
ในราคา 8,850 บาท

โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
สัญญาเลขที่ 93/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563
สัญญาเลขที่ 94/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563
สัญญาเลขที่ 95/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563
สัญญาเลขที่ 96/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563
สัญญาเลขที่ 97/2563
ลว. 30 มีนาคม 2563

เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2563
อาชีพขาย ลว. 30 มีนาคม 2563
โดยตรง
8,500
8,500 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ก.เกษตรกลการ
ร้าน ก.เกษตรกลการ
เพราะเป็นผู้มี ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2563
เสนอราคา 8,500 บาท
ในราคา 8,500 บาท
อาชีพขาย ลว. 30 มีนาคม 2563
โดยตรง
112,959.90 112,959.90 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมรี แอนแดรี่
บริษัท แมรี แอนแดรี่
เพราะเป็นผู้มี
สัญญาซือ้ ขายเลขที่
โปรดักส์ จำกัด
โปรดักส์ จำกัด
อาชีพขาย
3/2563
เสนอราคา 112,959.90 ในราคา 112,959.90 บาท
โดยตรง
ลว. 31 มีนาคม 2563
บาท

