แบบ สขร.๑

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1 จ้างเหมาทาความสะอาดตลาด
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
2

จัดซื้อน้าดื่ม ประจาเดือนพฤศจิกายน
2562

3 จ้างประกอบอาหาร ศพด.หว้านใหญ่
ประจาเดือน พ.ย. 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕62 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
6,000.00

500.00

16,800.00

4 จ้างประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาแพง 16,800.00
โคกน้าสร้าง ประจาเดือน พ.ย. 2562

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา เมืองโคตร นางสาววริศรา เมืองโคตร เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 18/2563
6,000.00 บาท
6,000.00 บาท
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562
500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ มุทาวัน
500.00 บาท

16,800.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวนีย์ จูจารัส
16,800.00 บาท

นายประสิทธิ์ มุทาวัน
500.00 บาท
นางเสาวนีย์ จูจารัส
16,800.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 19/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 20/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562

16,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้าฝน อักษรณรงค์ นางสาวน้าฝน อักษรณรงค์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 21/2563
16,800.00 บาท
16,800.00 บาท
อาชีพนี้โดยตรง ลว. 1 พ.ย.2562

5 จ้างประกอบอาหาร ศพด.บ้านหนอง
ผือดอนม่วง ประจาเดือน พ.ย. 2562

7,140.00

7,140.00 เฉพาะเจาะจง นางเกษร เมืองโคตร
7,140.00 บาท

นางเกษร เมืองโคตร
7,140.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 22/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562

6 จ้างประกอบอาหาร ศพด.วัดศรีสะอาด
ประจาเดือน พ.ย. 2562

6,720.00

6,720.00 เฉพาะเจาะจง นางโกสุม เมืองโคตร
6,720.00 บาท

นางโกสุม เมืองโคตร
6,720.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 23/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562

แบบ สขร.๑

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

7 ซื้ออาหารเสริมนม

8 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
97,218.24

1,616.00

97,218.24 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมโคนม
97,218.24 บาท
1,616.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รังสิตคอมพิวเตอร์
1,616.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

องค์การส่งเสริมโคนม
97,218.24 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 24/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562

หจก.รังสิตคอมพิวเตอร์
1,616.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 25/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562

9 จ้างเหมาขุดร่องน้าสถานีสูบน้า ม.2
บ้านหว้านน้อย

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นฐพรการโยธา
26,000.00 บาท

หจก.นฐพรการโยธา
26,000.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 26/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562

10 จ้างเหมาขุดร่องน้าสถานีสูบน้า ม.4
บ้านหว้านใหญ่

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นฐพรการโยธา
26,000.00 บาท

หจก.นฐพรการโยธา
26,000.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 27/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562

7,480.00

7,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คลังสานักงาน
7,480.00 บาท

หจก.คลังสานักงาน
7,480.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 28/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562

12,055.00

12,055.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสกสรร
12,055.00 บาท

หจก.เสกสรร
12,055.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 29/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 1 พ.ย. 2562

11 ซื้อวัสดุ สนง. กองช่าง

12 ซื้อวัสดุประปา

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕62 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

13 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมกดาอะไหล่
13,500.00 บาท

หจก.ศิริมกดาอะไหล่
13,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 30/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 20 พ.ย. 2562

14 ซื้อเครื่องตัดหญ้า

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมกดาอะไหล่
38,000.00 บาท

หจก.ศิริมกดาอะไหล่
38,000.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 31/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 20 พ.ย. 2562

470.00

470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูณโค้กสาราญชัย
470.00 บาท

ร้านคูณโค้กสาราญชัย
470.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 32/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 25 พ.ย. 2562

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน์ เมืองโคตร
3,700.00 บาท

นางศิริรัตน์ เมืองโคตร
3,700.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 33/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 25 พ.ย. 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

15 จ้างประกอบอาหารในการประชุมสภา

16 ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

18 จ้างตกแต่งสถานที่พิธีมอบพระบรมฯ

13,885.00

3,000.00

13,885.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คลังสานักงาน
13,885.00 บาท
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์ เมืองโคตร
3000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หจก.คลังสานักงาน
13,885.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 34/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 25 พ.ย. 2562

นายวิสุทธิ์ เมืองโคตร
3000.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 35/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 25 พ.ย. 2562

แบบ สขร.๑

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

19 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

20 จ้างเหมาทาความสะอาดตลาด
ประจาเดือนธันวาคม 2562
21 จัดซื้อน้าดื่มประจาสานักงาน
ประจาเดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕62 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
630.00

6,000.00

500.00

630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รังสิต
630.00 บาท

หจก.รังสิต
630.00 บาท

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา เมืองโคตร นางสาววริศรา เมืองโคตร
6,000.00 บาท
6,000.00 บาท
500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ มุทาวัน
500.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 36/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 28 พ.ย. 2562
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 37/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ย. 2562

นายประสิทธิ์ มุทาวัน
500.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 38/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ย. 2562

22 จ้างประกอบอาหาร ศพด.หว้านใหญ่
ประจาเดือน ธ.ค. 2562

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวนีย์ จูจารัส
14,400.00 บาท

นางเสาวนีย์ จูจารัส
14,400.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 39/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ย. 2562

23 จ้างประกอบอาหาร ศพด.วัดศรีสะอาด
ประจาเดือน ธ.ค. 2562

5,760.00

5,760.00 เฉพาะเจาะจง นางโกสุม เมืองโคตร
5,760.00 บาท

นางโกสุม เมืองโคตร
5,760.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 40/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ย. 2562

น.ส.น้าฝน อักษรณรงค์
14,760.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 41/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ย. 2562

24 จ้างประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาแพง 14,760.00
โคกน้าสร้าง ประจาเดือน ธ.ค. 2562

14,760.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.น้าฝน อักษรณรงค์
14,760.00 บาท

แบบ สขร.๑

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

25 จ้างประกอบอาหาร ศพด.บ้านหนอง
ผือดอนม่วง ประจาเดือน ธ.ค. 2562
26 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจาเดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕62 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
5,760.00

20,600.00

5,760.00 เฉพาะเจาะจง นางเกษร เมืองโคตร
5,760.00 บาท
20,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วารินปิโตรเลียม
20,600.00 บาท

นางเกษร เมืองโคตร
5,760.00 บาท
บ.วารินปิโตรเลียม
20,600.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 42/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ย. 2562
เป็นผู้ขายที่ประกอบ
อาชีพนี้โดยตรง

เลขที่ 43/2563
ลว. 29 พ.ย. 2562

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

