
แบบ สขร.1

วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดนสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถา่ย 19,800.00               19,800.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชยัภมูิกอ๊ปปี้ฯ/ บ.ชยัภมูิกอ๊ปปี้ฯ/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 31/2564
เอกสาร) กองชา่ง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64

19,800.00.- บาท 19,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ือง 5,670.00                  5,670.00          เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหนจ็ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหนจ็ จ ากดั/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 32/2564
ปร้ินเตอร์) กองคลัง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64

5,670.00.- บาท 5,670.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 12,039.00               12,039.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหนจ็ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหนจ็ จ ากดั/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 33/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64
5,670.00.- บาท 5,670.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 8,076.00                  8,076.00          เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหนจ็ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหนจ็ จ ากดั/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 34/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64
8,076.00.- บาท 8,076.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดร์ฟ) 890.00                    890.00             เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เจ.พ.ีพลาซ่า หจก.เจ.พ.ีพลาซ่า/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 35/2564
กองชา่ง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64

890.00.- บาท 890.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองชา่ง 6,837.00                  6,837.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เจ.พ.ีพลาซ่า หจก.เจ.พ.ีพลาซ่า/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 36/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64
6,837.00.- บาท 6,837.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000.00               22,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.คิงส์เซเวน่ ไอท ีจ ากดั บ.คิงส์เซเว่น ไอที จ ากดั/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 37/2564
ส าหรับประมวลผล ส านักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64

22,000.00.- บาท 22,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล อ าภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ
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วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดนสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

10 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ 22,000.00               22,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.คิงส์เซเวน่ ไอท ีจ ากดั บ.คิงส์เซเว่น ไอที จ ากดั/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 38/2564
ประมวลผล แบบที่ 2 ส านักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64

22,000.00.- บาท 22,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ 22,000.00               22,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.คิงส์เซเวน่ ไอท ีจ ากดั บ.คิงส์เซเว่น ไอที จ ากดั/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 39/2564
ประมวลผล แบบที่ 2 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64
กองการศึกษาฯ 22,000.00.- บาท 22,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 5,900.00                  5,900.00          เฉพาะเจาะจง 1.ร้านขวัญชาติ ร้านขวัญชาติ/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 40/2564
ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 มี.ค.64
กองสวัสดิการสังคม 5,900.00.- บาท 5,900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

13 ซ้ือของสมนาคุณในการศึกษา 4,500.00                  4,500.00          เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวชญฐิสา กามขนุทด นางสาวชญฐิสา กามขนุทด/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 41/2564
ดูงานตามโครงการฝึกอบรมหลัก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 มี.ค.64
สูตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ 4,500.00.- บาท 4,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถงั) 680.00                    680.00             เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์ ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์/ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 42/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 22 มี.ค.64
680.00.- บาท 680.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

15 ซ้ือวัสดุน้ ามันเบรก รถบรรทุกขยะ 210.00                    210.00             เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 43/2564
หมายเลขครุภณัฑ์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 มี.ค.64
005-52-0001 210.00.- บาท 210.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(ลงชือ่).................................................ผู้รายงาน   (ลงชือ่)..........................................ผู้ตรวจสอบ    (ลงชือ่).................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชือ่).................................................ผู้อนุมัติ
     (นางสาววิจติรา ประสมทรัพย)์                       (นายวีระศักด์ิ ประสมทรัพย)์         (นายวีรภาส ตันติปัญจพร)
       เจา้พนักงานพัสดุปฏบิัติงาน         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
                              รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

                           (นางสาวขวัญพิชชา มุขขนุทด)             
           เจา้พนักงานการเงินและบัญชชี านาญงาน
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วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดนสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 75,000.00               75,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางกญัาวรี บญุญา 1.นางกญัาวรี บญุญา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 25/2564
(ตามโครงการศึกษาดูงาน) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 มี.ค.64-19มี.ค.64

75,000.00.- บาท 75,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จา้งท าป้ายโครงการศึกษาดูงาน 1,000.00                  1,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.นางกญัาวรี บญุญา 1.นางกญัาวรี บญุญา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 26/2564
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 มี.ค.64-15มี.ค.64

1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จา้งท าป้ายโครงการศึกษาดูงาน 1,000.00                  1,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.นางกญัาวรี บญุญา 1.นางกญัาวรี บญุญา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 26/2564
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 มี.ค.64-15มี.ค.64

1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง




