แบบ สขร.๑

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1 จัดซื้อน้้าดื่มประจ้าเดือน
ตุลาคม 2562
2 จ้างเหมาท้าความสะอาดตลาด
ประจ้าเดือนตุลาคม 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนตุลาคม ๒๕62 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ มุทาวัน
500.00 บาท

นายประสิทธ์ มุทาวัน
500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 1/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 ต.ค. 2562

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา เมืองโคตร นางสาววริศรา เมืองโคตร เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 2/2563
6,000.00 บาท
6,000.00 บาท
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 ต.ค. 2562

3 จ้างประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาแพง
โคกน้้าสร้าง ประจ้าเดือน ต.ค. 2562

13,860.00

13,860.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้้าฝน อักษรณรงค์ นางสาวน้้าฝน อักษรณรงค์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 3/2563
13,860.00 บาท
13,860.00 บาท
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 ต.ค. 2562

4 จ้างประกอบอาหาร ศพด.บ้านหนอง
ผือดอนม่วง ประจ้าเดือน ต.ค. 2562

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเกษร เมืองโคตร
6,300.00 บาท

นางเกษร เมืองโคตร
6,300.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 4/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 ต.ค. 2562

5 จ้างประกอบอาหาร ศพด.หว้านใหญ่
ประจ้าเดือน ต.ค. 2562

14,280.00

14,280.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวนีย์ จูจ้ารัส
14,280.00 บาท

นางเสาวนีย์ จูจ้ารัส
14,280.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 5/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 ต.ค. 2562

6 จ้างประกอบอาหาร ศพด.วัดศรีสะอาด
ประจ้าเดือน ต.ค. 2562

4,200.00

นางโกสุม เมืองโคตร
4,200.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 6/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 ต.ค. 2562

4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางโกสุม เมืองโคตร
4,200.00 บาท

แบบ สขร.๑

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

8 ซื้ออาหารเสริมนม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนตุลาคม ๒๕62 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 7/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 ต.ค. 2562

102,700.06

102,700.06 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมนม
102,700.06 บาท

องค์การส่งเสริมนม
102,700.06 บาท

9 ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจ้า 100,000.00
เดือนตุลาคม 2562

100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินปิโตรเลียม
100,000.00 บาท

บริษัท วารินปิโตรเลียม
100,000.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 8/2563
อาชีพนี้โดยตรง ลว. 1 ต.ค.2562
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 9/2563
อาชีพนี้โดยตรง ลว. 9 ต.ค. 2562

10 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
เทศบัญญัติ ปี 2563

1,615.00

1,615.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกรัตน์การพิมพ์
1,615.00 บาท

ร้านเอกรัตน์การพิมพ์
1,615.00 บาท

11 ซื้อน้้ามันเครื่อง

4,965.00

4,965.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสกสรรฯ
4,965.00 บาท

หจก.เสกสรรฯ
4,965.00 บาท

12 จ้างท้าพวงมาลา

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์ เมืองโคตร
1,000.00 บาท

นายวิสุทธิ์ เมืองโคตร
1,000.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 10/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 11 ต.ค. 2562
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 11/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 11 ต.ค. 2562

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนตุลาคม ๒๕62 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62
ผู้เสนอราคาและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

13,650.00

13,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีอาร์คอมซิสเต็มส์ หจก.ดีดีอาร์คอมซิสเต็มส์ เป็นผู้ขายที่ประกอบ
13,650.00 บาท
13,650.00 บาท
อาชีพนี้โดยตรง

14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ

12,510.00

12,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสกสรร
12,510.00 บาท

หจก.เสกสรร
12,510.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่ 12/2563
ลว. 16 ต.ค. 2562

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 13/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 17 ต.ค. 2562

15 จ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์ เมืองโคตร
1,000.00 บาท

นายวิสุทธิ์ เมืองโคตร
1,000.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 14/2563
อาชีพนี้โดยตรง ลว. 21 ต.ค.2562

16 ซื้อผ้าม่าน (กองคลัง)

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจักรวาลผ้าม่าน 2
2,100.00 บาท

ร้านจักรวาลผ้าม่าน 2
2,100.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 15/2563
อาชีพนี้โดยตรง ลว. 21 ต.ค. 2562

17 ซื้อผ้าม่าน (กองช่าง)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจักรวาลผ้าม่าน 2
6,000.00 บาท

ร้านจักรวาลผ้าม่าน 2
6,000.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 16/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 21 ต.ค. 2562

18 จ้างซ่อมรถบค 4042 มุกดาหาร

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหกิจฯ
2,900.00 บาท

หจก.สหกิจฯ
2,900.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 17/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 ต.ค. 2562
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