
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินที่ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ จะซ้ือจะจ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนโต๊ะรับประทำน 50,400.00        50,400.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์แฟ็ค เฟอร์นิช ร้ำนเพอร์แฟ็ค เฟอร์นิช รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ิอเลขที  47/2564

อำหำรเด็กแบบโต๊ะพร้อมเก้ำอี้ยำว จ ำนวน 12 ชุด  รำคำ 50,400.00 บำท  รำคำ 50,400.00 บำท ลงวันที  1 กันยำยน 2564

2 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตรเครื องปั๊มน้ ำ 7,290.00         7,290.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอรุณไฟฟ้ำ-ก่อสร้ำง ร้ำนอรุณไฟฟ้ำ-ก่อสร้ำง รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที   48/2564

อัตโนมัติ ขนำดมอเตอร์ 200 วัตต์ จ ำนวน 1 เครื อง รำคำ 7,290.00 บำท รำคำ 7,290.00 บำท ลงวันที  1 กันำยำยน 2564

3 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 16,500.00        16,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์แฟ็ค เฟอร์นิช ร้ำนเพอร์แฟ็ค เฟอร์นิช รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที   49/2564

 (ตู้เหล็กแบบ 2 บำน) จ ำนวน 3 ตู้  รำคำ 16,500.00 บำท  รำคำ 16,500.00 บำท ลงวันที  1 กันยำยน 2564

4 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 4 รำยกำร 733.00            733.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศึกษำภัณฑ์เพชรบุรี ร้ำนศึกษำภัณฑ์เพชรบุรี รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  50/2564

รำคำ 733.00 บำท รำคำ 733.00 บำท ลงวันที  2 กันยำยน 2564

5 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 3,520.00         3,520.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศึกษำภัณฑ์เพชรบุรี ร้ำนศึกษำภัณฑ์เพชรบุรี รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  51/2564

รำคำ 3,520.00 บำท รำคำ 3,520.00 บำท ลงวันที  2 กันยำยน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน สงิหำคม 2564

เทศบำลต ำบลหำดเจำ้ส ำรำญ  อ ำเภอเมอืง  จงัหวัดเพชรบรุี

วันที ่30  เดอืน กันยำยน พ.ศ.2564

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
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6 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,930.00         4,930.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ้ำส ำรำญค้ำวัสดุ ร้ำนเจ้ำส ำรำญค้ำวัสดุ รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  50/2564

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำ 4,930.00 บำท รำคำ 4,930.00 บำท ลงวันที   9 กันยำยน 2564

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 1,800.00         1,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส รำคำต  ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  70/2564

หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-54-0027 รำคำ 1,800.00 บำท รำคำ 1,800.00 บำท ลงวันที  9 กันยำยน 2564

หน่วยควำมจ ำส ำรอง (HDD 1TB)

8 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 24,050.00        24,050.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศึกษำภัณฑ์เพชรบุรี ร้ำนศึกษำภัณฑ์เพชรบุรี รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  51/2564

จ ำนวน 18 รำยกำร รำคำ 24,050.00 บำท รำคำ 24,050.00 บำท ลงวันที   9 กันยำยน 2564

9 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 139,000.00      139,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์แฟ็ค เฟอร์นิช ร้ำนเพอร์แฟ็ค เฟอร์นิช รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  52/2564

จ ำนวน 9 รำยกำร  รำคำ 139,000.00 บำท  รำคำ 139,000.00 บำท ลงวันที   13 กันยำยน 2564

10 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9,388.00         9,388.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศึกษำภัณฑ์ เพชรบุรี ร้ำนศึกษำภัณฑ์ เพชรบุรี รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  53/2564

จ ำนวน 10 รำยกำร  รำคำ 9,388.00 บำท  รำคำ 9,388.00 บำท ลงวันที   10 กันยำยน 2564
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11 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,320.00        23,320.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส ร้ำนเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  54/2564

จ ำนวน 10 รำยกำร รำคำ 23,320.00 บำท รำคำ 23,320.00 บำท ลงวันที   10 กันยำยน 2564

12 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 81,564.00        81,564.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศึกษำภัณฑ์ เพชรบุรี ร้ำนศึกษำภัณฑ์ เพชรบุรี รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  55/2564

จ ำนวน 26 รำยกำร  รำคำ 81,564.00 บำท  รำคำ 81,564.00 บำท ลงวันที   10 กันยำยน 2564

13 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 107,984.00      107,984.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศึกษำภัณฑ์ เพชรบุรี ร้ำนศึกษำภัณฑ์ เพชรบุรี รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  56/2564

จ ำนวน 97 รำยกำร  รำคำ 107,984.00 บำท  รำคำ 107,984.00 บำท ลงวันที   10 กันยำยน 2564

14 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 68,100.00        68,100.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สยำมอินฟอร์เมชั น เทคโนโลยี บ.สยำมอินฟอร์เมชั น เทคโนโลยี รำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  57/2564

จ ำนวน 15 รำยกำร  รำคำ 68,100.00 บำท  รำคำ 68,100.00 บำท ลงวันที   10 กันยำยน 2564

15 จ้ำงเหมำเครื องจักรกลขุดลอกวัชพืชภำยในคลอง 30,800.00        30,800.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ชำยเชษฐ์กำรโยธำ ชำยเชษฐ์กำรโยธำ รำคำต  ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  72/2564

ระบำยน้ ำ จ ำนวน 2 สำย  รำคำ 30,800.00 บำท  รำคำ 30,800.00 บำท ลงวันที   13 กันยำยน 2564
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16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถตักหน้ำขุดหลัง 179,975.00      179,975.00  วิธีเฉพำะเจำะจง เพชรบุรีวุฒิพันธุ์ ไฮดรอลิค เพชรบุรีวุฒิพันธุ์ ไฮดรอลิค รำคำต  ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  73/2564

หมำยเลขทะเบียน ตค.851 เพชรบุรี  รำคำ 179,975.00 บำท  รำคำ 179,975.00 บำท ลงวันที   27 กันยำยน 2564

17 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทุกขยะ 206,700.00      206,700.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่จักรทองเซอร์วิส ร้ำนอู่จักรทองเซอร์วิส รำคำต  ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  74/2564

หมำยเลขทะเบียน 81-3989  รำคำ 206,700.00 บำท  รำคำ 206,700.00 บำท ลงวันที   28  กันยำยน 2564


