แบบ สขร.๑

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1 ซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน พ.ค. 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕63 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ มุทาวัน
500.00 บาท

นายประสิทธิ์ มุทาวัน
500.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 117/256
อาชีพนี้โดยตรง
ลว.1 พ.ค. 2563

2 จ้างประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาแพง
โคกน้้าสร้างประจ้าเดือน พ.ค. 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.น้้าฝน อักษรณรงค์ น.ส.น้้าฝน อักษรณรงค์
9,000.00 บาท
9,000.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 118/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 7 พ.ค. 2563

3 จ้างประกอบอาหาร ศพด.หว้านใหญ่
ประจ้าเดือน พ.ค. 2563

8,100.00

8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวนีย์ จูจ้ารัส
8,100.00 บาท

นางเสาวนีย์ จูจ้ารัส
8,100.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 119/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 7 พ.ค. 2563

4 จ้างประกอบอาหาร ศพด.วัดศรีสะอาด
ประจ้าเดือน พ.ค. 2563

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางโกสุม เมืองโคตร
8,100.00 บาท

นางโกสุม เมืองโคตร
8,100.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 120/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 7 พ.ค. 2563

5 จ้างท้าป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะในบ่อขยะ

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกรัตน์การพิมพ์
900.00 บาท

ร้านเอกรัตน์การพิมพ์
900.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 121/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 7 พ.ค. 2563

6 ซื้อกล้องวงจรปิด

29,160.00 29,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รังสิต
29,160.00 บาท

หจก.รังสิต
29,160.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 122/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 13 พ.ค. 2563

แบบ สขร.๑

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

7 ซื้อทรายอะเบท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕63 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
60,500.00 60,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอโอซัพพลาย
60,500.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านเอโอซัพพลาย
60,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 123/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 14 พ.ค. 2563

8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง

1,507.00

1,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง
4,725.00 บาท

ร้านแสงไทยรุ่งเรือง
4,725.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 124/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 20 พ.ค. 2563

9 ซื้อตู้เหล็ก (กองช่าง)

8,860.00

8,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงดาว
8,860.00 บาท

ร้านแสงดาว
8,860.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 125/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 21 พ.ค. 2563

ร้านแสงดาว
10,680.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 126/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 21 พ.ค. 2563

ร้านแสงดาว
8,540.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 127/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 21 พ.ค. 2563

10 ซื้อตู้เหล็ก (กองคลัง)

10,680.00 10,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงดาว
10,680.00 บาท

11 ซื้อตู้เหล็ก (ส้านักปลัด)

8,540.00

8,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงดาว
8,540.00 บาท

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

3,950.00

3,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีอาร์คอมซิสเต็มส์ หจก.ดีดีอาร์คอมซิสเต็มส์
3,950.00 บาท
3,950.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 128/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 25 พ.ค. 2563

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕63 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีอาร์คอมซิสเต็มส์ หจก.ดีดีอาร์คอมซิสเต็มส์
25,000.00 บาท
25,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 129/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 25 พ.ค. 2563

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีอาร์คอมซิสเต็มส์ หจก.ดีดีอาร์คอมซิสเต็มส์
24,000.00 บาท
24,000.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 130/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 25 พ.ค. 2563

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

15 ซื้อวัสดุและอาหารว่างในการประชุม
สภา

470.00

470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูณโค้กส้าราญชัย
470.00 บาท

ร้านคูณโค้กส้าราญชัย
470.00 บาท

16 จ้างซ่อมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
รถหมายเลขทะเบียน กค 984 มห

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ เมืองโคตร นายพงษ์เทพ เมืองโคตร
900.00 บาท
900.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 131/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 25 พ.ค. 2563
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 132/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 26 พ.ค. 2563

17 จ้างซ่อมหลังคาอาคารส้านักงาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร คนเพียร
15,000.00 บาท

นายสมจิตร คนเพียร
15,000.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 133/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 27 พ.ค. 2563

18 ซื้อเครื่องปรับอากาศ

32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริพร
32,400.00 บาท

หจก.ศิริพร
32,400.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 134/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 27 พ.ค. 2563

แบบ สขร.๑

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

19 จ้างซ่อมอุปกรณ์ประปา ม.8

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕63 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
วงเงินที่จะซื้อ
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนริศราการไฟฟ้า
2,000.00 บาท

ร้านนริศราการไฟฟ้า
2,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 135/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ค. 2563

20 จ้างประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาแพง 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้้าฝน อักษรณรงค์ นางสาวน้้าฝน อักษรณรงค์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 136/2563
โคกน้้าสร้าง ประจ้าเดือน มิ.ย. 2563
14,700.00 บาท
14,700.00 บาท
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ค. 2563
21 จ้างประกอบอาหาร ศพด.หว้านใหญ่
ประจ้าเดือน มิ.ย. 2563
22 จ้างประกอบอาหาร ศพด.วัดศรีสะอาด
ประจ้าเดือน มิ.ย. 2563
23 ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง (พ่นยุง)

11,340.00 11,340.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวนีย์ จูจ้ารัส
11,340.00 บาท
4,620.00

4,620.00 เฉพาะเจาะจง นางโกสุม เมืองโคตร
4,620.00 บาท

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวารินปิโตรเลียม
19500.00 บาท

นางเสาวนีย์ จูจ้ารัส
11,340.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 137/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ค. 2563

นางโกสุม เมืองโคตร
4,620.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบ เลขที่ 138/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ค. 2563

บริษัทวารินปิโตรเลียม
19500.00 บาท

เป็นผู้ขายที่ประกอบ เลขที่ 139/2563
อาชีพนี้โดยตรง
ลว. 29 พ.ค. 2563
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