
แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญำ

ที่ หรือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

(บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนวดัชลคราม 8,523.80 8,523.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า - สหกรณ์โคนมชะอ า - เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/2564  

และโรงเรียนวดันทีวฒันาราม  ภาคเรียนที ่2 ห้วยทราย จ ากัด ห้วยทราย จ ากัด ลว.4 มกราคม 2564

ปีการศึกษา 2563 8,523.80.- บาท 8,523.80.- บาท

2 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1,955.00 1,955.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า - สหกรณ์โคนมชะอ า - เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/2564  

บ้านคราม ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 ห้วยทราย จ ากัด ห้วยทราย จ ากัด ลว.4 มกราคม 2564

1,955.- บาท 1,955.- บาท

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 19 รายการ 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง ก.ธนกร ก.ธนกร เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2564  

เพือ่ด าเนินการจัดซ่อมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ 20,500.- บาท 20,500.- บาท ลว.5 มกราคม 2564

4 จ้างซ่อมเปล่ียนท่อส่งน้ าและท่อจ่ายน้ า 16,677.00 16,677.00 เฉพาะเจาะจง นายพิรมษ์  ตาราษี นายพิรมษ์  ตาราษี เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังจ้างเลขที ่13/2564  

ของประปา หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่5 16,677.- บาท 16,677.- บาท ลว.19 มกราคม 2564

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน(กองช่าง) 9,070.00 9,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส.ท.ี บริษัท อาร์.เอส.ท.ี เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2564  

จ านวน 18 รายการ ออโตเมชัน่ จ ากัด ออโตเมชัน่ จ ากัด ลว.20 มกราคม 2564

9,070.- บาท 9,070.- บาท

6 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 20,948.00 20,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส.ท.ี บริษัท อาร์.เอส.ท.ี เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่21/2564  

จ านวน 33 รายการ ออโตเมชัน่ จ ากัด ออโตเมชัน่ จ ากัด ลว.21 มกราคม 2564

20,948.- บาท 20,948.- บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม  อ าเภอดอนสัก  จังหวดัสุราษฎร์ธานี

วนัที่   31   เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564 



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญำ

ที่ หรือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม  อ าเภอดอนสัก  จังหวดัสุราษฎร์ธานี

วนัที่   31   เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564 

7 จ้างโครงการปรับปรุงถนนรหัสทางหลวงท้องถิน่สฎ.ถ.56-014 948,100.00 948,100.00 ประกวดราคา หจก.จุฑารัตน์ หจก.จุฑารัตน์ เป็นไปตามระเบียบฯ สัญญาจ้างเลขที ่2/2564  

สายครามล่าง-ดอนเกล้ียง หมูท่ี ่2 ,3 โดยด าเนินการปรับปรุง อิเล็กทรอนิกส์ คอนสตรัคชัน่ คอนสตรัคชัน่ ลว.21 มกราคม 2564

ถนน ขนาดกวา้ง 6 ม.  ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. 748,000.00 748,000.00

หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 1,680 ตรม.

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(กองช่าง) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง โง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) โง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่22/2564  

8,000.- บาท 8,000.- บาท  ลว.27 มกราคม 2564

9 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ 30,700.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อนันต์ ซัพพลาย ร้าน อนันต์ ซัพพลาย เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่23/2564  

การศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก แอนด์  เซอร์วสิ แอนด์  เซอร์วสิ  ลว.27 มกราคม 2564

บ้านคราม องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม อ าเภอดอนสัก 24,000.- บาท 24,000.- บาท

จังหวดัสุราษฎร์ธานี


