
                                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                                                  แบบ  สขร.1
                                                                                                                                    เทศบาลเมืองพระประแดง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ ผู้ได้ร้บการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จัดจ้าง จ้าง และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 วัสดุการเกษตร 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง พัชนี ซัพพลาย เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 134/64 ลว. 8 ม.ค. 64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

2 วัสดุก่อสร้าง 32,378.20 32,378.20 เฉพาะเจาะจง ลัคก้ี ซัพพลาย เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 135/64 ลว. 8 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

3 วัสดุส านักงาน 17,450.00 174,500.00 เฉพาะเจาะจง วัลลพ ไวทยานนท์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 138/64 ลว.14 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง วัลลพ ไวทยานนท์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 139/64 ลว.14 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง วัลลพ ไวทยานนท์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 140/64 ลว.14 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

6 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง วัลลพ ไวทยานนท์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 149/64 ลว. 14 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,080.00 19,080.00 เฉพาะเจาะจง วัลลพ ไวทยานนท์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 150/64 ลว.18 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

8 วัสดุส านักงาน 56,366.00 56,366.00 เฉพาะเจาะจง วัลลพ ไวทยานนท์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 151/64 ลว.18 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

9 เปล่ียนยางรถกระบะอีซูซุ กฉ. 7794 18,400.02 18,400.02 เฉพาะเจาะจง เจดีย์การยาง เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 152/64 ลว. 13 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

10 วัสดุส านักงาน 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง วัลลพ ไวทยานนท์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 156/64 ลว.18 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

11 ซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน 25,388.69 25,388.69 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เค.มอเตอร์ส เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 157/64 ลว. 22 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

12 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-9564 96,637.95 96,637.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ธานี แอนด์ วสัน เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 158/64 ลว. 25 ม.ค.64
เซอร์วิส งบประมาณท่ีต้ังไว้

13 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 84-0497 349,012.60 349,012.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ธานี แอนด์ วสัน เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 159/64 ลว. 25 ม.ค.64
เซอร์วิส งบประมาณท่ีต้ังไว้

14 วัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 9,786.00 9,786.00 เฉพาะเจาะจง วัลลพ ไวทยานนท์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 162/64 ลว.26 ม.ค.64
ของชุมชน งบประมาณท่ีต้ังไว้

15 ซ่อมนาฬิกาหน้าเมือง 33,063.00 33,063.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอส.ไทม์ ซีสเท็ม เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 163/64 ลว. 26 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

16 ไฟฟ้าและวิทยุ 44,833.00 44,833.00 เฉพาะเจาะจง ลัคก้ี  ซัพพลาย เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 164/64 ลว. 26 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

17 หมึกคอมฯ 7,540.00 7,540.00 เฉพาะเจาะจง วัลลพ ไวทยานนท์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 165/64 ลว. 26 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

18 แบตเตอร่ีรถบรรทุกขยะ 84-0497 8,891.70 8,891.70 เฉพาะเจาะจง สิน ส.เจริญยนต์ เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 166/64 ลว. 26 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

19 วัสดุก่อสร้าง 32,506.60 32,506.60 เฉพาะเจาะจง ลัคก้ี  ซัพพลาย เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 168/64 ลว. 26 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง พัชนี ซัพพลาย เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 169/64 ลว. 26 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

21 วัสดุก่อสร้าง 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง ลัคก้ี  ซัพพลาย เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 170/64 ลว. 27 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้

22 วัสดุส านักงาน 16,348.53 16,348.53 เฉพาะเจาะจง ลัคก้ี  ซัพพลาย เป็นราคาท่ีไม่เกินวงเงิน 171/64 ลว. 27 ม.ค.64
งบประมาณท่ีต้ังไว้


