
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า ส านักปลัด 4,942 4,942 เฉพาะเจาะจง แสงไพศาล แสงไพศาล เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 33/๒๕62 4ธ.ค.61

ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

2 จัดซ้ือผ้าม้วนระบาย ขาว-เหลือง 6,420 6,420 เฉพาะเจาะจง ร้านตาเงาะ ร้านตาเงาะ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 34/๒๕62 6ธ.ค.61

กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

3 จัดซ้ือน้ าด่ืมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 21,580 21,580 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งตลาดหลวง ร้านน้ าแข็งตลาดหลวง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 35/๒๕62 6ธ.ค.61

ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,292.30 7,292.30 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 36/๒๕62 28ธ.ค.61

 (แผนงานบริหารงานท่ัวไป) เมืองปราจีนบุรี จ ากัด เมืองปราจีนบุรี จ ากัด ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,978 3,978 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 37/๒๕62 28ธ.ค.61

(แผนงานการรักษาความสงบภายใน) เมืองปราจีนบุรี จ ากัด เมืองปราจีนบุรี จ ากัด ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 131.9 131.9 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 38/๒๕62 28ธ.ค.61

(แผนงานบริหารงานคลัง) เมืองปราจีนบุรี จ ากัด เมืองปราจีนบุรี จ ากัด ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

7 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,302 16,302 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 39/๒๕62 28ธ.ค.61

(แผนงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) เมืองปราจีนบุรี จ ากัด เมืองปราจีนบุรี จ ากัด ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

8 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง 6,480 6,480 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 40/๒๕62 18ธ.ค.61

สมใจวัสดุปราจีนบุรี สมใจวัสดุปราจีนบุรี ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์เด็ก 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส อิเล็กทรอนิกส์ร้าน เอ เอส อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 41/๒๕62 18ธ.ค.61

ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

10 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 135-R  6,120 6,120 เฉพาะเจาะจง หลีฮ้ัวแบตเตอร์ร่ี หลีฮ้ัวแบตเตอร์ร่ี เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 42/๒๕62 19ธ.ค.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม
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11 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป  80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุปราณี ยางมิกซ์ ร้านสุปราณี ยางมิกซ์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 43/๒๕62 24ธ.ค.61

ขนาด 20 กิโลกรัม ยางมะตอยส าเร็จรูป ยางมะตอยส าเร็จรูป ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 23,700 23,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทชาติ ร้าน นันทชาติ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ก๊อปป้ีแอนด์เซอร์วิส ก๊อปป้ีแอนด์เซอร์วิส ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 3,650 3,650 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส อิเล็กทรอนิกส์ร้าน เอ เอส อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 44/๒๕62 24ธ.ค.61

ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

14 จ้างเหมาซ่อมแซมรถคันหมายเลข 37,300 37,300 เฉพาะเจาะจง นายสุบิน สุเสตานนท์ นายสุบิน สุเสตานนท์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 21/๒๕62 22พ.ย.61

ทะเบียน 81-9957 ปจ กองช่าง ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

15 จ้างเหมาซ่อมแซมรถคันหมายเลข 3,680.02 3,680.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุปราจีนบุรี บริษัท อีซูซุปราจีนบุรี เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 22/๒๕62 18ธ.ค.61

ทะเบียน 82-4052 ปจ มอเตอร์เซลส์ จ ากัด มอเตอร์เซลส์ จ ากัด ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

16 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ 11,556 11,556 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.โอ.เค.กราฟฟิค ร้าน ไอ.โอ.เค.กราฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 23/๒๕62 18ธ.ค.61

บริการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนท่ี ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

17 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลลดอุบัติเหตุ 3,430 3,430 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.โอ.เค.กราฟฟิค ร้าน ไอ.โอ.เค.กราฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 24/๒๕62 26ธ.ค.61

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

18 จ้างด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์               1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง เอ เอส อิเล็กทรอนิกส์ เอ เอส อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 25/๒๕62 26ธ.ค.61
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา

19 จ้างด าเนินการบริการเว็บไซต์ 700 700 เฉพาะเจาะจง เอ เอส อิเล็กทรอนิกส์ เอ เอส อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง 26/๒๕62 26ธ.ค.61

ตามเง่ือนใขในการตกลงราคา


