แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลชลคราม อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ลำดับ

งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่

วงเงินทีจ่ ดั ซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

รำคำทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง

โดยสรุป

สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

(บำท)
1 จัดจ้างซ่อมแซมไฟส่องทางและซ่อมเปลีย่ นตูค้ วบคุมการ

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

เปิด-ปิดไฟถนนภายในตาบลชลคราม โดยดาเนินการ

ก.ธนกร

ก.ธนกร

19,500.- บาท

19,500.- บาท

เป็นไปตามระเบียบฯ

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 26/2564
ลว.15 กุมภาพันธ์ 2564

ซ่อมแซมไฟส่องทางจานวน 50 จุด และซ่อมเปลีย่ นตู้
ควบคุมการเปิด-ปิดไฟถนนจานวน 5 ชุด
2 จัดจ้างซ่อมเปลีย่ นเครือ่ งปริน้ เตอร์และเปลีย่ น

2,560.00

2,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์

ชุดกล่องเก็บหมึก เครือ่ งพิมพ์ จานวน 1 ชุด
3 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)

2,560.- บาท
72,500.00

72,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์
71,400.- บาท

4 จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

2,390.00

2,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์

ร้านสปีดคอมพิวเตอร์
ร้านสปีดคอมพิวเตอร์

2,390.- บาท

บริษัท อาร์.เอส.ที.

บริษัท อาร์.เอส.ที.

ออโตเมชัน่

ออโตเมชัน่

1,350.- บาท

1,350.- บาท

ช่างดอน

ช่างดอน

โดยดำเนินกำรก่อสร้ำงห้องน้ำสำธำรณะ ขนำดกว้ำง 3.50 ม.

บางใหญ่ รวมช่าง

บางใหญ่ รวมช่าง

ยำว 3.50 ม. พืน้ ทีก่ ่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 12.25 ตรม.

245,000.- บาท

245,000.- บาท

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

จัดทำตรำยำง จำนวน 3 อัน
6 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำสำธำรณะ หมูท่ ี่ 3

247,000.00

254,000.00 เฉพาะเจาะจง

เป็นไปตามระเบียบฯ

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 26/2564
ลว.22 กุมภาพันธ์ 2564

71,400.- บาท
ร้านสปีดคอมพิวเตอร์

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 14/2564
ลว.11 กุมภาพันธ์ 2564

2,560.- บาท

2,390.- บาท
5 จัดซือ้ วัสดุสำนักงำน (กองช่ำง)

เป็นไปตามระเบียบฯ

เป็นไปตามระเบียบฯ

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 25/2564
ลว.11 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นไปตามระเบียบฯ

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 24/2564
ลว.11 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นไปตามระเบียบฯ

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2564
ลว.15 กุมภาพันธ์ 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลชลคราม อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ลำดับ

งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่

วงเงินทีจ่ ดั ซื้อ
หรือจัดจ้ำง

7 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริกำรประชำชน

386,000.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
(บำท)
386,000.00 เฉพาะเจาะจง

และรำคำทีเ่ สนอ

รำคำทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

ก.ธนกร

ก.ธนกร

383,000.- บาท

383,000.- บาท

บริษัท สยามเทค

บริษัท สยามเทค

หมูท่ ี่ 3 โดยดาเนินการติดตัง้ ป้ายบอกชือ่ หมูบ่ ้าน

กรุป๊ ๙๙๙ จากัด

กรุป๊ ๙๙๙ จากัด

ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.20 ม. จานวน 2 ป้าย

139,500.- บาท

139,500.- บาท

ตำบลชลครำม หมูท่ ี่ 4 โดยดำเนินกำรปรับปรุงอำคำร

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง

โดยสรุป

สัญญำหรือข้อตกลง

เป็นไปตามระเบียบฯ สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564
ลว.15 กุมภาพันธ์ 2564

6.00 X 6.00 ม. และต่อเติมอำคำร ขนำดกว้ำง 3.00 X 6.00 ม.

รวมพืน้ ทีก่ ่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 63 ตรม.
8 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกชือ่ หมูบ่ ้าน จานวน 2 ป้าย

140,000.00

140,000.00 เฉพาะเจาะจง

เป็นไปตามระเบียบฯ

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564
ลว.15 กุมภาพันธ์ 2564

