
แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ หรือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จัดจ้างซ่อมแซมไฟส่องทางและซ่อมเปล่ียนตู้ควบคุมการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ก.ธนกร ก.ธนกร เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังจ้างเลขที ่26/2564  

เปิด-ปิดไฟถนนภายในต าบลชลคราม   โดยด าเนินการ 19,500.- บาท 19,500.- บาท ลว.15 กุมภาพันธ ์2564

ซ่อมแซมไฟส่องทางจ านวน  50  จุด และซ่อมเปล่ียนตู้

ควบคุมการเปิด-ปิดไฟถนนจ านวน 5 ชุด

2 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนเคร่ืองปร้ินเตอร์และเปล่ียน 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังจ้างเลขที ่14/2564  

ชุดกล่องเก็บหมึก เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 ชุด 2,560.- บาท 2,560.- บาท ลว.11 กุมภาพันธ ์2564

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 72,500.00 72,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่26/2564 

71,400.- บาท 71,400.- บาท ลว.22 กุมภาพันธ ์2564

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่25/2564  

2,390.- บาท 2,390.- บาท ลว.11 กุมภาพันธ ์2564

5 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส.ท.ี บริษัท อาร์.เอส.ท.ี เป็นไปตามระเบียบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่24/2564  

จัดท ำตรำยำง จ ำนวน 3 อัน ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่  ลว.11 กุมภาพันธ ์2564

1,350.- บาท 1,350.- บาท

6 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ หมูท่ี ่3 247,000.00 254,000.00 เฉพาะเจาะจง ช่างดอน ช่างดอน เป็นไปตามระเบียบฯ สัญญาจ้างเลขที ่3/2564

โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ ขนำดกวำ้ง 3.50 ม. บางใหญ่ รวมช่าง บางใหญ่ รวมช่าง ลว.15 กุมภาพันธ ์2564

ยำว 3.50 ม. พืน้ทีก่่อสร้ำงไม่น้อยกวำ่ 12.25 ตรม. 245,000.- บาท 245,000.- บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2564
องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม  อ าเภอดอนสัก  จังหวดัสุราษฎร์ธานี

วนัที่   28   เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 
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7 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงต่อเติมศูนยบ์ริกำรประชำชน 386,000.00 386,000.00 เฉพาะเจาะจง ก.ธนกร ก.ธนกร เป็นไปตามระเบียบฯ สัญญาจ้างเลขที ่  4/2564 

ต ำบลชลครำม หมูท่ี ่4  โดยด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำร 383,000.- บาท 383,000.- บาท ลว.15 กุมภาพันธ ์2564

6.00 X 6.00 ม. และต่อเติมอำคำร ขนำดกวำ้ง 3.00 X 6.00 ม.

รวมพืน้ทีก่่อสร้ำงไม่น้อยกวำ่  63 ตรม.

8 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกชือ่หมูบ่้าน จ านวน 2 ป้าย 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทค บริษัท สยามเทค เป็นไปตามระเบียบฯ สัญญาจ้างเลขที ่5/2564 

หมูท่ี ่3   โดยด าเนินการติดต้ังป้ายบอกชือ่หมูบ่้าน กรุ๊ป๙๙๙ จ ากัด กรุ๊ป๙๙๙ จ ากัด ลว.15 กุมภาพันธ ์2564

ขนาดกวา้ง 0.80 ม. ยาว 1.20 ม. จ านวน 2 ป้าย 139,500.- บาท 139,500.- บาท


