
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 695.00                  695.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ เซอร์วสิ หจก.อาลีกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ เซอร์วสิ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  081/2564

695.- บาท 695.- บาท ลงวนัที  2 ก.พ. 2564

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,400.00                1,400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  082/2564

1,400.- บาท 1,400.- บาท ลงวนัที  2 ก.พ. 2564

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,468.00                3,468.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  083/2564

3,468.- บาท 3,468.- บาท ลงวนัที  2 ก.พ. 2564

4 ค่าจ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์ 750.00                  750.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี ยว กรุ๊ป ร้านมีเอี ยว กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  075/2564

750.- บาท 750.- บาท ลงวนัที  2 ก.พ. 2564

5 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 18,115.10              18,115.10             เฉพาะเจาะจง อู ่ส.ช่างยนต์ อู ่ส.ช่างยนต์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  076/2564

หมายเลขทะเบียน 81 - 4659 พบ 18,115.10 บาท 18,115.10 บาท ลงวนัที  2 ก.พ. 2564

6 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 18,500.00              18,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่ายางโทรทัศน์ จ ากัด บริษัท ท่ายางโทรทัศน์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด สัญญาซ้ือขาย เลขที  086/2564

(ตู้เยน็ ขนาด 13 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เครื อง) 18,500.- บาท 18,500.- บาท ลงวนัที  3 ก.พ. 2564

www.priceza.com

19,490.- บาท

www.unionkk.co.th

20,900.- บาท

HOME PRO จังหวดัเพชรบุรี

26,990.- บาท

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,311.20                2,311.20              เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม ส.ไดนาโม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  084/2564

2,311.20 บาท 2,311.20 บาท ลงวนัที  5 ก.พ. 2564

8 ค่าซ่อมแซมประตูกระจก 11,000.00              11,000.00             เฉพาะเจาะจง บจ.ศรีสวสัด์ิ กระจกอลูมิเนียม บจ.ศรีสวสัด์ิ กระจกอลูมิเนียม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  079/2564

องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 11,000.- บาท 11,000.- บาท ลงวนัที  5 ก.พ. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย

วันที ่25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

http://www.priceza.com/
http://www.unionkk.co.th/
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9 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3,800.00                3,800.00              เฉพาะเจาะจง CATALOG Office Mate.CO.TH บริษัท เพชรชมพูพันธ ์จ ากัด เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  085/2564

(โทรศัพท์ไร้สาย รุ่น KX-TG3711B จ านวน 2 เครื อง) 3,980.- บาท 3,800.- บาท ลงวนัที  5 ก.พ. 2564

www.goodchoiz.com

5,600.- บาท

บริษัท เพชรชมพูพันธ ์จ ากัด

3,800.- บาท

10 โครงการยา้ยหอกระจายข่าว 30,000.00              30,000.00             เฉพาะเจาะจง นายไพศาล ต าหนิงาม นายไพศาล ต าหนิงาม เสนอราคาต  าสุด สัญญา เลขที  14/2564

หมูบ่้านไปติดต้ังบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ ม้านสะอาด หมูท่ี  4 30,000.- บาท 30,000.- บาท ลงวนัที  5 ก.พ. 2564

11 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,120.00                7,120.00              เฉพาะเจาะจง เรณูการค้า เรณูการค้า เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  088/2564

(ที กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยยีบ) 7,120.- บาท 7,120.- บาท ลงวนัที  9 ก.พ. 2564

12 ค่าจัดซ้ือน้ าดื มส าหรับเจ้าหน้าที 800.00                  800.00                 เฉพาะเจาะจง แด๊กเบียร์วุน้ แด๊กเบียร์วุน้ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  087/2564

ออกปฏิบัติงาน 800.- บาท 800.- บาท ลงวนัที  10 ก.พ. 2564

13 ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 430.00                  430.00                 เฉพาะเจาะจง บิก๊ไอเดีย แอดเวอรไทซิง บิก๊ไอเดีย แอดเวอรไทซิง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  080/2564

430.- บาท 430.- บาท ลงวนัที  10 ก.พ. 2564

14 ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 11,230.00              11,230.00             เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี ยว กรุ๊ป ร้านมีเอี ยว กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  081/2564

11,230.- บาท 11,230.- บาท ลงวนัที  10 ก.พ. 2564

15 ค่าจ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์ 8,960.00                8,960.00              เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี ยว กรุ๊ป ร้านมีเอี ยว กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  082/2564

8,960.- บาท 8,960.- บาท ลงวนัที  10 ก.พ. 2564

16 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 2,140.00                2,140.00              เฉพาะเจาะจง นายสุจิตร แซ่คู นายสุจิตร แซ่คู เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  089/2564

2,140.- บาท 2,140.- บาท ลงวนัที  11 ก.พ. 2564

17 ค่าจ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์ 2,400.00                2,400.00              เฉพาะเจาะจง เจีย๊บ ป้ายอินด้ี เจีย๊บ ป้ายอินด้ี เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  078/2564

2,400.- บาท 2,400.- บาท ลงวนัที  11 ก.พ. 2564

http://www.goodchoiz.com/
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18 ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 24,128.50              24,128.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จ ากัด บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  091/2564

(แผงกัน้จราจร ขนาด 1.5 เมตร แบบไม่มีล้อ) 24,128.50 บาท 24,128.50 บาท ลงวนัที  15 ก.พ. 2564

19 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,560.00                1,560.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  092/2564

1,560.- บาท 1,560.- บาท ลงวนัที  16 ก.พ. 2564

20 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,520.00                3,520.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  093/2564

3,520.- บาท 3,520.- บาท ลงวนัที  16 ก.พ. 2564

21 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 4,400.00                4,400.00              เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิการช่าง สมศักด์ิการช่าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  094/2564

4,400.- บาท 4,400.- บาท ลงวนัที  17 ก.พ. 2564

22 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 19,396.00              19,396.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  095/2564

19,396.- บาท 19,396.- บาท ลงวนัที  17 ก.พ. 2564

23 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 249.00                  249.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง ร้านอรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  096/2564

249.- บาท 249.- บาท ลงวนัที  23 ก.พ. 2564

24 ค่าจัดซ้ือวสัดุเครื องแต่งกาย 2,900.00                2,900.00              เฉพาะเจาะจง ชนะชัยการเกษตรและพาณิชย์ ชนะชัยการเกษตรและพาณิชย์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  097/2564

2,900.- บาท 2,900.- บาท ลงวนัที  23 ก.พ. 2564

25 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,600.00                4,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ เซอร์วสิ หจก.อาลีกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ เซอร์วสิ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  098/2564

4,600.- บาท 4,600.- บาท ลงวนัที  25 ก.พ. 2564


