
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 15,000.00              15,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอรุช ตันแขมรัตน์ นายอรุช ตันแขมรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  083/2564

ผู้ช่วยวศิวกรโยธา 15,000.- บาท 15,000.- บาท ลงวนัที  1 มีนาคม 2564

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 8,450.00                8,450.00              เฉพาะเจาะจง อรุณไฟฟา้ - กอ่สร้าง ร้านอรุณไฟฟา้ - กอ่สร้าง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  099/2564

8,450.- บาท 8,450.- บาท ลงวนัที  5 มีนาคม 2564

3 ค่าซ่อมแซมเครื องพ่นหมอกควนั 550.00                  550.00                 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ บุญภิมุข นายนพณัฐ บุญภิมุข เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  084/2564

หมายเลขครุภัณฑ์ 054-52-0003 550.- บาท 550.- บาท ลงวนัที  5 มีนาคม 2564

4 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้่า 15,648.75              15,648.75             เฉพาะเจาะจง บริษัท อึง้ง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ่ากัด บริษัท อึง้ง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  085/2564

เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ-774 พบ 15,648.75 บาท 15,648.75 บาท ลงวนัที  5 มีนาคม 2564

5 ค่าซ่อมแซมเครื องกระจายเสียง 7,190.40                7,190.40              เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญชุม จ่ากัด บริษัท บุญชุม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  086/2564

ไร้สาย 7,190.40 บาท 7,190.40 บาท ลงวนัที  5 มีนาคม 2564

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,530.00                2,530.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชร ดอทคอม ร้าน เพชร ดอทคอม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  100/2564

2,530.- บาท 2,530.- บาท ลงวนัที  12 มีนาคม 2564

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 82,430.00              82,430.00             เฉพาะเจาะจง เพชรเจริญไฟฟ้า ก่อสร้าง ร้านเพชรเจริญไฟฟ้า ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  101/2564

82,430.- บาท 82,430.- บาท ลงวนัที  12 มีนาคม 2564

8 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 8,000.00                8,000.00              เฉพาะเจาะจง ท่ายางเฟอร์นิเจอร์ ท่ายางเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  103/2564

(ชุดรับแขกเพื อบริการประชาชน) 8,000.- บาท 8,000.- บาท ลงวนัที  12 มีนาคม 2564
www.rungsubfurniture.tarad.com

11,500.- บาท
www.lazada.co.th

9,690.- บาท
www.officeforu.com

12,000.- บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

http://www.rungsubfurniture.tarad.com/
http://www.lazada.co.th/
http://www.officeforu.com/
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9 ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 13,000.00              13,000.00             เฉพาะเจาะจง เพชรบุรีกระจกรถยนต์ ร้านเพชรบุรีกระจกรถยนต์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  102/2564

13,000.- บาท 13,000.- บาท ลงวนัที  12 มีนาคม 2564

10 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 1,940.00                1,940.00              เฉพาะเจาะจง บิก๊ไอเดีย แอดเวอรไทซิง บิก๊ไอเดีย แอดเวอรไทซิง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  087/2564

1,940.- บาท 1,940.- บาท ลงวนัที  12 มีนาคม 2564

11 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 19,800.00              19,800.00             เฉพาะเจาะจง ท่ายางเฟอร์นิเจอร์ ท่ายางเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  107/2564

(เก้าอีบ้ริการประชาชน) 19,800.- บาท 19,800.- บาท ลงวนัที  16 มีนาคม 2564
www.officemate.co.th

35,880.- บาท
www.officefurniturebkk.com

29,880.- บาท

12 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานส่ารวจ 5,880.00                5,880.00              เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล ดิษฐ์ล่าดับ นางศรีนวล ดิษฐ์ล่าดับ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  088/2564

ข้อมูลสุนัขและแมวในพืน้ที ต่าบลธงชัย 5,880.- บาท 5,880.- บาท ลงวนัที  17 มีนาคม 2564

13 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,540.00                3,540.00              เฉพาะเจาะจง อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  104/2564

3,540.- บาท 3,540.- บาท ลงวนัที  18 มีนาคม 2564

14 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 3,750.00                3,750.00              เฉพาะเจาะจง อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  105/2564

3,750.- บาท 3,750.- บาท ลงวนัที  18 มีนาคม 2564

15 ค่าจัดซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 1,740.00                1,740.00              เฉพาะเจาะจง อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  106/2564

1,740.- บาท 1,740.- บาท ลงวนัที  18 มีนาคม 2564

16 โครงการขุดลอกก่าจัด 48,800.00              48,800.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัฤทัย จ่าราช นางสาวขวญัฤทัย จ่าราช เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  089/2564

วชัพืชเปิดทางน้่า 48,800.- บาท 48,800.- บาท ลงวนัที  18 มีนาคม 2564

คลองชลประทานหมูท่ี  6 

ถึงคลองส่ามะงา หมูท่ี  4

http://www.officemate.co.th/
http://www.officefurniturebkk.com/
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17 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 6,917.00                6,917.00              เฉพาะเจาะจง อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  108/2564

6,917.- บาท 6,917.- บาท ลงวนัที  23 มีนาคม 2564

18 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 10,013.00              10,013.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ เซอร์วสิ หจก.อาลีกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ เซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  109/2564

10,013.- บาท 10,013.- บาท ลงวนัที  23 มีนาคม 2564

19 ค่าจัดซ้ือวสัดุส่านักงาน 12,144.00              12,144.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ เซอร์วสิ หจก.อาลีกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ เซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  110/2564

12,144.- บาท 12,144.- บาท ลงวนัที  23 มีนาคม 2564

20 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 16,160.00              16,160.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชร ดอทคอม ร้าน เพชร ดอทคอม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  111/2564

16,160.- บาท 16,160.- บาท ลงวนัที  24 มีนาคม 2564

21 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 16,830.00              16,830.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชร ดอทคอม ร้าน เพชร ดอทคอม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  112/2564

16,830.- บาท 16,830.- บาท ลงวนัที  24 มีนาคม 2564

22 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 88,810.00              88,810.00             เฉพาะเจาะจง ศูนยซ่์อม ที.เค.พ ีมอเตอร์เซอร์วสิ ศูนยซ่์อม ที.เค.พ ีมอเตอร์เซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  102/2564

หมายเลขทะเบียน 81-4659 พบ 88,810.- บาท 88,810.- บาท ลงวนัที  25 มีนาคม 2564

23 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9,900.00                9,900.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอาร์ คอนส์ จ่ากัด บริษัท เอสอาร์ คอนส์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  113/2564

9,900.- บาท 9,900.- บาท ลงวนัที  26 มีนาคม 2564

24 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,650.00                2,650.00              เฉพาะเจาะจง ช.แก้วเกิด ช.แก้วเกิด เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ เลขที  114/2564

2,650.- บาท 2,650.- บาท ลงวนัที  26 มีนาคม 2564

25 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 5,000.00                5,000.00              เฉพาะเจาะจง บิก๊ไอเดีย แอดเวอรไทซิง บิก๊ไอเดีย แอดเวอรไทซิง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง เลขที  090/2564

5,000.- บาท 5,000.- บาท ลงวนัที  26 มีนาคม 2564


