แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลโคกสาโรง อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

๑

๒

๓
๔

๕

๖

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ติดตั้งไฟฟ้ารอบสระยาว
(เพิ่มเติม)
จานวน ๖ รายการ
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองการศึกษา)
ประจาเดือน มี.ค.๖๒
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองคลัง)
ประจาเดือน มี.ค.๖๒
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองช่าง)
ประจาเดือน มี.ค.๖๒
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองสาธารณสุขฯ)
ประจาเดือน มี.ค.๖๒
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองป้องกันฯ)
ประจาเดือน มี.ค.๖๒

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

ร้าน ดารงชัยวาณิชย์

เป็นราคาที่ต่อรอง
แล้ว

เลขที่ ๙๗/๒๕๖๒
ลว ๔ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๐,๗๘๕.๑๐

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง
แล้ว

เลขที่ ๙๘/๒๕๖๒
ลว ๔ มี.ค. ๒๕๖๒

๔๓๐.๑๑

๔๓๐.๑๑

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง
แล้ว

เลขที่ ๙๙/๒๕๖๒

๑๒,๓๘๖.๒๕

๑๒,๓๘๖.๒๕

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๔ มี.ค. ๒๕๖๒

๔๒,๙๐๔.๘๐

๔๒,๙๐๔.๘๐

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๔ มี.ค. ๒๕๖๒

๓,๗๐๑.๑๐

๓,๗๐๑.๑๐

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๔ มี.ค. ๒๕๖๒

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

๙,๗๐๐.๐๐

๙,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๐,๗๘๕.๑๐

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ร้าน ดารงชัยวาณิชย์

ลว ๔ มี.ค. ๒๕๖๒

ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองสำนักปลัด)
ประจำเดือน มี.ค.๖๒
จัดซื้อยำงมะตอยสำเร็จรูป
PRO๑ ขนำด 20 Kg
จำนวน ๕๐ ถุง

๗,๕๓๔.๒๓

๗,๕๓๔.๒๓

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๔ มี.ค. ๒๕๖๒

๗,๐๐๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ต.สิริจันทร์

ต.สิริจันทร์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๙

จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์
จำนวน ๔ รำยกำร

๓๓,๙๑๙.๐๐

๓๓,๙๑๙.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ต.สิริจันทร์

ต.สิริจันทร์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๐

จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์
จำนวน ๔ รำยกำร

๔,๔๖๕.๐๐

๔,๔๖๕.๐๐

เฉพำะเจำะจง

เพื่อนยำ ๑๖๘

เพื่อนยำ ๑๖๘

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๑

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน ๓ รำยกำร

๑๐,๕๔๐.๐๐

๑๐,๕๔๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ดำรงชัยวำณิชย์

ร้ำน ดำรงชัยวำณิชย์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๗ มี.ค. ๒๕๖๒

๗
๘

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

ลำดับ
ที่

๑๒
๑๓

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จัดซื้อชุดกีฬำพร้อมสกีน
สำหรับโครงกำรกีฬำเชื่อม
ควำมสัมพันธ์
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยซื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

๘,๔๘๙.๐๐

๘,๔๘๙.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน โอเคสปอร์ต

ร้ำน โอเคสปอร์ต

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๕,๖๔๐.๐๐

๒๕,๖๔๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

เอส ที คอมพิวเตอร์

เอส ที คอมพิวเตอร์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๔

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
สำนักงำน จำนวน ๑ เครื่อง

๒๘,๐๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

หจก. กิตติเครื่องเย็น

หจก. กิตติเครื่องเย็น

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๕

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
สำนักงำน จำนวน ๑ เครื่อง

๒๓,๓๐๐.๐๐

๒๓,๓๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

หจก.กิตติเครื่องเย็น

หจก.กิตติเครื่องเย็น

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๖

จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง
จำนวน ๑๙ รำยกำร

๔๙,๘๒๙.๙๐

๔๙,๘๒๙.๙๐

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ต.สิริจันทร์

ร้ำน ต.สิริจันทร์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๗

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน ๓๔ รำยกำร

๑๙,๕๗๑.๐๐

๑๙,๕๗๑.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน สมัยนิยม

ร้ำน สมัยนิยม

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ลำดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยซื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงกำร
ฝึกอบรมและทัศนศึกษำดู
งำนของคณะกรรมกำร
ชุมชนย่อยกลุ่มสตรีแม่บ้ำน
ในวันที่ ๒๗-๓๐ มีนำคม
๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงกำร
จัดซื้ออุปกรณ์ทำควำม
สะอำดช่องปำก
จำนวน ๒๔๐ ชุด

๒๙,๗๗๒.๐๐

๒๙,๗๗๒.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน สมัยนิยม

ร้ำน สมัยนิยม

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๐,๔๐๐.๐๐

๒๐,๔๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ต.สิริจันทร์

ต.สิริจันทร์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๐

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน ๖ รำยกำร

๘,๓๔๐.๐๐

๘,๓๔๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

เอส ที คอมพิวเตอร์

เอส ที คอมพิวเตอร์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๑

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์
จำนวน ๑ เครื่อง

๙,๙๐๐.๐๐

๙,๙๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

เพื่อนยำ ๑๖๘

เพื่อนยำ ๑๖๘

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๒

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
กำรศึกษำของโรงเรียน
เทศบำล ๑
จำนวน ๑ โครงกำร
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
กำรศึกษำของโรงเรียน
เทศบำล ๒
จำนวน ๑ โครงกำร

๑๘๕,๗๑๐.๐๐ ๑๘๕,๗๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง

สยำมเฟอร์นิเจอร์

สยำมเฟอร์นิเจอร์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๘๕,๗๑๐.๐๐ ๑๘๕,๗๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง

สยำมเฟอร์นิเจอร์

สยำมเฟอร์นิเจอร์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๘

๑๙

๒๓

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

๒๔

จ้ำงซ่อมแซมสัญญำนไฟ
จรำจร จำนวน ๑ โครงกำร

๕๔,๐๐๐.๐๐

๕๔,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำยพงษ์ศักดิ์ วงศ์วำร

นำยพงษ์ศักดิ์ วงศ์วำร

เป็นรำคำที่ต่อรอง
แล้ว

เลขที่ ๓๗/๒๕๖๒
ลว ๗ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๕

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถ
กระเช้ำไฟฟ้ำ ๘๑-๔๕๔๘
จำนวน ๑ คัน

๒๘,๙๐๐.๐๐

๒๘,๙๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ปัญญำ เจริญยนต์

ปัญญำ เจริญยนต์

เป็นรำคำที่ต่อรอง
แล้ว

เลขที่ ๓๘/๒๕๖๒
ลว ๗ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๖

จ้ำงเหมำตัดผ้ำคลุมโต๊ะขำว
ขำสวิง จำนวน ๒๐ ผืน

๓๖,๐๐๐.๐๐

๓๖,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ไอเดียร์ ดีไซน์

ไอเดียร์ ดีไซน์

เป็นรำคำที่ต่อรอง
แล้ว

เลขที่ ๓๙/๒๕๖๒
ลว ๗ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๗

จ้ำงเหมำตกแต่งเวทีและ
สถำนที่ ซุ้มสำหรับถ่ำยภำพ
และช่อบูเก้สำหรับโครงกำร
จัดงำนมอบใบ
ประกำศนียบัตรและวัน
อำลำ จำนวน ๑ โครงกำร
จ้ำงเหมำล้ำง
เครื่องปรับอำกำศ
จำนวน ๑๐ เครื่อง

๓๓,๐๐๐.๐๐

๓๓,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำงปิยะพร ชินพร

นำงปิยะพร ชินพร

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

๖,๐๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ประสงค์แอร์เซอร์วิส

ประสงค์แอร์เซอร์วิส

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๘

ลาดับ
ที่

๒๙

๓๐

๓๑

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
เทศบำลตำบลโคกสำโรง
จำนวน ๑ โครงกำร
จ้ำงเหมำเครื่องไฟขยำย
เสียงกับเช่ำเต็นท์
จำนวน ๑ โครงกำร

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

สยำมไซ โล

สยำมไซโล

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๔๒/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๕,๓๐๐.๐๐

๑๕,๓๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

น.ส.มำลัย เชื้อเกตุ

น.ส.มำลัย เชื้อเกตุ

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๔๓/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒

จ้ำงเหมำรถบัส

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง

นำยวัน อำจจิตร์

นำยวัน อำจจิตร์

เป็นรำคำที่ต่อรอง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

