แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จัดซื้อน้้ำมันรถยนต์ส่วนกลำง
รถตู้และอื่นๆ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
2,434.00

ผูซ้ อื้ ซอง

ราคากลาง
2,434.00

ผู้เสนอราคา

-

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

3 จัดซื้อน้้ำดื่ม ณ อบต.ท่ำช้ำง
(ส้ำนักงำน)

4,200.00

4 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งพร้อมเปลี่ยนเพื่อซ่อม
บ้ำรุงรถยนต์ กค 167 พบ

4,600.00

5 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน
จ้ำนวน 3 รำยกำร เพื่อใช้
ในกำรปฏิบตั ิงำนกองคลัง

1,930.00

15,067.70

-

4,600.00

1,930.00

-

-

-

ลว. 1 ธ.ค. 63

เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ้ำกัด มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 038/2564

รำคำที่เสนอ 15,067.70.-บำท รำคำ 15,067.70.-บำท

4,200.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ้ำกัด มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 037/2564

รำคำที่เสนอ 2,434.-บำท รำคำ 2,434.-บำท

2 จัดซื้อน้้ำมันรถบรรทุกเครนฯ 15,067.70
รถบรรทุกขยะ รถจักรยำนยนต์

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

ลว. 1 ธ.ค. 63

น.ส.จิรำยุ บุญกูล
น.ส.จิรำยุ บุญกูล
รำคำที่เสนอ 4,200.-บำท รำคำ 4,200.-บำท

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 039/2564

หจก.ป๊อบยำงบริกำร
หจก.ป๊อบยำงบริกำร
รำคำที่เสนอ 4,600.-บำท รำคำ 4,600.-บำท

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 040/2564

ลว. 1 ธ.ค. 63

ลว. 2 ธ.ค. 63

เฉพำะเจำะจง บริษัทมำตำ กรุป๊ เพชรบุรี จ้ำกัด บริษัทมำตำ กรุป๊ เพชรบุรี จ้ำกัด มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 041/2564

รำคำที่เสนอ 1,930.-บำท รำคำ 1,930.-บำท

ลว. 4 ธ.ค. 63

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

6 จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
จ้ำนวน 12 กล่อง เพื่อใช้
พิมพ์เอกสำรของกองช่ำง

8,610.00

7 จัดซื้อหมึกพิมพ์ Toner
Panasonic kx-FAT472E
จ้ำนวน 2 กล่อง ส้ำนักปลัด

2,780.00

8 จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์
กลำส ขนำด 17 ฟุต ฯ
ประจ้ำปีงบประมำณ 2563

80,000.00

9 จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
จ้ำนวน 12 กล่อง เพื่อใช้ใน
กำรพิมพ์เอกสำรกองคลัง
อบต.ท่ำช้ำง

29,532.00

ผูซ้ อื้ ซอง

ราคากลาง

ผู้เสนอราคา

8,610.00

-

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพำะเจำะจง บ.สยำมอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ้ำกัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

บ.สยำมอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ้ำกัด

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 042/2564

รำคำที่เสนอ 8,610.-บำท รำคำ 8,610.-บำท

2,780.00

80,000.00

29,532.00

10 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและ
2,500.00
ขนส่งพร้อมเปลี่ยน เพื่อใช้ใน
กำรซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ กค 167 พบ

2,500.00

11 จัดซื้อกรวยจรำจร ขนำด
80 ซม.ฯตำมโครงกำรป้องกัน
และลดอุบตั ิเหตุทำงถนนใน
ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2564

6,500.00

6,500.00

-

-

-

-

-

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลว. 4 ธ.ค. 63

ร้ำน เพชร ดอทคอม
ร้ำน เพชร ดอทคอม
รำคำที่เสนอ 2,780.-บำท รำคำ 2,780.-บำท

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 043/2564

ร้ำนฉัตรชัยซัพพลำย

ร้ำนฉัตรชัยซัพพลำย
รำคำที่เสนอ 80,000.-บำท รำคำ 80,000.-บำท

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 044/2564

บริษทั จุฬำธร จ้ำกัด

บริษทั จุฬำธร จ้ำกัด
รำคำที่เสนอ 29,532.-บำท รำคำ 29,532.-บำท

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 045/2564

หจก.ป๊อบยำงบริกำร
หจก.ป๊อบยำงบริกำร
รำคำที่เสนอ 2,500.-บำท รำคำ 2,500.-บำท

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 046/2564

ร้ำน สมพล เคมีไฟร์
ร้ำน สมพล เคมีไฟร์
รำคำที่เสนอ 6,500.-บำท รำคำ 6,500.-บำท

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 047/2564

ลว. 4 ธ.ค. 63

ลว. 14 ธ.ค. 63

ลว. 24 ธ.ค. 63

ลว. 25 ธ.ค. 63

ลว. 25 ธ.ค. 63

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ผูซ้ อื้ ซอง

ราคากลาง

ผู้เสนอราคา

วิธีซอื้ หรือจ้าง

-

เฉพำะเจำะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

12 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน
1,340.00
10 รำยกำร เพื่อใช้ในกำร
จัดซ้อมต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2564

1,340.00

13 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จ้ำนวน 9 รำยกำร
เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
ภำยใน อบต.ท่ำช้ำง

2,252.00

2,252.00

-

เฉพำะเจำะจง

14 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน
1,095.00
จ้ำนวน 2 รำยกำร เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบตั ิงำนของกองกำรศึกษำฯ

1,095.00

-

เฉพำะเจำะจง บริษัทมำตำ กรุป๊ เพชรบุรี จ้ำกัด บริษัทมำตำ กรุป๊ เพชรบุรี จ้ำกัด มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 050/2564

15 จัดซื้ออำหำรว่ำงพร้อมเครื่อง
ดื่มเพื่อต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุม
รำยงำนกำรติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นฯ
16 จ้ำงที่ก้ำจัดขยะ

ร้ำน ก๊วยย่งตั๊ก
ร้ำน ก๊วยย่งตั๊ก
รำคำที่เสนอ 1,340.-บำท รำคำ 1,340.-บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญา

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 048/2564

ลว. 25 ธ.ค. 63

ร้ำนญำติกันกำรค้ำ
ร้ำนญำติกันกำรค้ำ มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 049/2564
รำคำที่เสนอ 2,252.-บำท รำคำ 2,252.-บำท
ลว. 25 ธ.ค. 63

รำคำที่เสนอ 1,095.-บำท รำคำ 1,095.-บำท

ลว. 25 ธ.ค. 63

400.00

400.00

-

เฉพำะเจำะจง

นำงโชติรส จันทน์เทศ นำงโชติรส จันทน์เทศ มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 051/2564
รำคำที่เสนอ 400 บำท รำคำ 400 บำท
ลว. 29 ธ.ค. 63

8,047.47

8,047.47

-

เฉพำะเจำะจง บ.เอนเนอร์จี รีพับบลิค จ้ำกัด บ.เอนเนอร์จี รีพับบลิค จ้ำกัด มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 055/2564

รำคำทีเ่ สนอ 8,047.47 บำท รำคำ 8,047.47 บำท

ลว. 1 ธ.ค. 63

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ผูซ้ อื้ ซอง

ราคากลาง

ผู้เสนอราคา

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

17 จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้้ำ ห้องสุขำ ที่ท้ำกำร
อบต.ท่ำช้ำง ให้สำมำรถใช้
งำนได้ดีดังเดิม

5,500.00

5,500.00

-

เฉพำะเจำะจง

18 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุง
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
กองช่ำง หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์
416 49 0005

2,800.00

2,800.00

-

เฉพำะเจำะจง บ.สยำมอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ้ำกัด

ตกลงซื้อหรือจ้าง

5,000.00

20 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล
10,500.00
รณรงค์ลดอุบตั ิเหตุทำงถนน
และแยกต่ำงๆโครงกำรป้องกันฯ

10,500.00

600.00

22 จ้ำงเหมำติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง
4,000.00
บริเวณจุดเสี่ยงอุบตั ิเหตุตำม
โครงกำรป้องกันและลดอุบตั ิเหตุฯ

-

-

เฉพำะเจำะจง

บ.สยำมอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ้ำกัด

ร้ำนสตำงค์ บ้ำนลำด
ร้ำนสตำงค์ บ้ำนลำด
รำคำที่เสนอ 5,000.-บำท รำคำ 5,000.-บำท

-

-

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 057/2564

ลว. 17 ธ.ค. 63

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 058/2564

ลว. 25 ธ.ค. 63

ลว. 25 ธ.ค. 63

เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรจันทร์ ดีไซน์ บำยซีเอต อำร์ต ร้ำนพรจันทร์ ดีไซน์ บำยซีเอต อำร์ต มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 060/2564

รำคำที่เสนอ 600.-บำท รำคำ 600.-บำท

4,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

เฉพำะเจำะจง หจก.เพื่อลุง(ส้ำนักงำนใหญ่) หจก.เพื่อลุง(ส้ำนักงำนใหญ่) มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 059/2564

รำคำที่เสนอ 10,500.-บำท รำคำ 10,500.-บำท

600.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา

นำยประหยัด อิ่มส้ำรำญ นำยประหยัด อิ่มส้ำรำญ มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 056/2564
รำคำเสนอ 5,500.-บำท รำคำ 5,500.-บำท
ลว. 17 ธ.ค. 63

รำคำเสนอ 2,800.-บำท รำคำ 2,800.-บำท

19 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล
5,000.00
เรื่องกำรยื่นแบบและช้ำระภำษีฯ

21 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล
พร้อมโครงไม้ "สวัสดีปใี หม่
2564" จ้ำนวน 1 ป้ำย

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เฉพำะเจำะจง

นำยสงวน อ่วมเจริญ
นำยสงวน อ่วเจริญ
รำคำที่เสนอ 4,000.-บำท รำคำ 4,000.-บำท

ลว. 25 ธ.ค. 63

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 061/2564

ลว. 28 ธ.ค. 63

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

23 จ้ำงเหมำเช่ำเต็นท์ ณ จุด
บริกำร จ้ำนวน 3 หลัง
ตำมโครงกำรป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2564
24 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม)
ร.ร.วัดโพธิก์ รุและศพด.
อบต.ท่ำช้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ผูซ้ อื้ ซอง

ราคากลาง

ผู้เสนอราคา

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

4,200.00

4,200.00

-

เฉพำะเจำะจง

115,808.00

115,808.00

-

เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

นำงกัญญำ บัวสุวรรณ์ นำงกัญญำ บัวสุวรรณ์ มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 062/2564
รำคำที่เสนอ 4,200.-บำท รำคำ 4,200.-บำท
ลว. 28 ธ.ค. 63

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี

รำคำทีเ่ สนอ 115,808.-บำท รำคำ 115,808.-บำท

มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว สัญญำซื้อเลขที่ 003/2564

ลว. 1 ธ.ค. 63

