แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ.2563
(ชือ่ หน่วยงำน) ตม.จว.น่ำน
วันที่ ......2........ เดือน .............พฤศจิกำยน.................. พ.ศ. 2563
ลำดับที่

1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

จัดซือ้ น้้ำมันเชือ้ เพลิง เดือน พ.ย.63

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

47,000.00

-

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

หจก.เล็กไพบูลย์

หจก.เล็กไพบูลย์

รำคำเหมำะสม

ใบจัดซือ้ ที่ 2/64 ลง 28 ต.ค. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำรยน พ.ศ.2563
(ชื่อหน่วยงำน) ตม.จว.น่ำน
วันที่ ......1........ เดือน .............ธันวำคม.................. พ.ศ. 2563
ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถยนต์โล่ 67683

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

4,250.000

2,450.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงที่ 4/64
ลง 18 พ.ย.63

จ้ำงเหมำทำควำมสะอำด

96,000.00

96,000.00

เฉพำะเจำะจง

นางกฤษณา พันธ์พาณิชย์
เสนอราคา 96,000 บาท

นางกฤษณา พันธ์พาณิชย์
เสนอราคา 96,000 บาท

รำคำเหมำะสม

สัญญำจ้ำง ที่ 1/64
ลง 25 พ.ย. 63

จ้ำงเหมำดูแลสวน

96,000.00

96,000.00

เฉพำะเจำะจง

นายสุพล มะโนเจริญ
เสนอราคา 96,000 บาท

นายสุพล มะโนเจริญ
เสนอราคา 96,000 บาท

รำคำเหมำะสม

สัญญำจ้ำง ที่ 2/64
ลง 25 พ.ย. 63

ค่ำเช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร

36,000.00

36,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า
เสนอ ราคา 36,000 บาท

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า
เสนอ ราคา 36,000 บาท

รำคำเหมำะสม

สัญญำจ้ำง ที่ 3/64
ลง 25 พ.ย. 63

ค่ำจ้ำงเหมำดูแลเว็บไซต์

5,000.00

5,000.00

เฉพำะเจำะจง

นายสมยงค์ คาเหมือดแอ่
เสนอราคา 5,000 บาท

นายสมยงค์ คาเหมือดแอ่
เสนอราคา 5,000 บาท

รำคำเหมำะสม

สัญญำจ้ำง ที่ 4/64
ลง 25 พ.ย. 63

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.63

47,000.00

-

เฉพำะเจำะจง

หจก.เล็กไพบูลย์

หจก.เล็กไพบูลย์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ ที่ 3/64
ลง 25 พ.ย. 63

จ้ำงเหมำสัญญำณอินเตอร์เน็ต TOT

15,408.00

15,408.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท TOT น่าน
เสนอราคา 15,408 บาท

บริษัท TOT น่าน
เสนอราคา 15,408 บาท

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงที่ 1 /64
ลง 26 พ.ย.63

จ้ำงเหมำสัญญำณอินเตอร์เน็ต CAT

19,260.00

19,260.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท กสทช. น่าน
เสนอราคา 19,260 บาท

บริษัท กสทช. น่าน
เสนอราคา 19,260 บาท

รำคำเหมำะสม

ค่ำจ้ำงเหมำทำป้ำยงำนปลูกต้นไม้

2,830.00

2,830.00

เฉพำะเจำะจง

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงที่ 2
ลง 26 พ.ย.63
ใบสั่งจ้ำงที่ 5/64
ลง 27 พ.ย.63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ.2563
(ชื่อหน่วยงำน) ตม.จว.น่ำน
วันที่ ......5........ เดือน .............มกรำคม.................. พ.ศ. 2564
ลำดับที่

1
2

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถยนต์โล่ 67411

4,500.00

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.64

47,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

4,500.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.ชัยรัตน์มอเตอร์แอร์

หจก.ชัยรัตน์มอเตอร์แอร์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ ที่ 7/64
ลง 7 ธ.ค. 63

-

เฉพำะเจำะจง

หจก.เล็กไพบูลย์

หจก.เล็กไพบูลย์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ ที่ 4/64
ลง 25 พ.ย. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
(ชื่อหน่วยงำน) ตม.จว.น่ำน
วันที่ ......1........ เดือน .............กุมภำพันธ์.................. พ.ศ. 2564
ลำดับที่

1
2
3
4
5

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง

1,020.00

1,020.00

เฉพำะเจำะจง

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง ที่ 7/64
ลง 8 ม.ค.64

จ้ำงเหมำท้ำป้ำย

3,060.00

3,060.00

เฉพำะเจำะจง

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง ที่ 8/64
ลง 11 ม.ค.64

จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง

3,225.00

3,225.00

เฉพำะเจำะจง

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง ที่ 9/64
ลง 11 ม.ค.64

จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง

2,990.00

2,990.00

เฉพำะเจำะจง

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง ที่ 11/64
ลง 12 ม.ค.64

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ. 64

47,000.00

-

เฉพำะเจำะจง

หจก.เล็กไพบูลย์

หจก.เล็กไพบูลย์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ ที่ 5/64
ลง 26 ม.ค.64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564
(ชื่อหน่วยงำน) ตม.จว.น่ำน
วันที่ ......1........ เดือน .............มีนำคม.................. พ.ศ. 2564
ลำดับที่

1
2

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จ้ำงเหมำทำ พ.ร.บ. รถยนต์รำชกำรจำนวน 5 คัน

3,870.00

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มี.ค. 64

47,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง ที่ 13/64
ลง 16 ก.พ.64

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ ที่ 6/64
ลง 26 ก.พ.64

3,870.00

เฉพำะเจำะจง นางสาวปัจจรี แสนยะเสนีย์

-

เฉพำะเจำะจง

หจก.เล็กไพบูลย์

นางสาวปัจจรี แสนยะเสนีย์
หจก.เล็กไพบูลย์

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ.2564
(ชื่อหน่วยงำน) ตม.จว.น่ำน
วันที่ ......1........ เดือน ............เมษำยน.................. พ.ศ. 2564
ลำดับที่

1
2
3
4

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง ที่ 13/64
ลง 1 มี.ค.64

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง ที่ 15/64
ลง 12 มี.ค.64

จ้ำงเหมำทำตรำยำง

1,210.00

1,210.00

เฉพำะเจำะจง

จ้ำงเหมำทำป้ำย

850.00

850.00

เฉพำะเจำะจง

จ้ำงเหมำทำตรำยำง

2,950.00

2,950.00

เฉพำะเจำะจง

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

นายพิศิษฐ์พงศ์ พิทักษ์สาลี

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง ที่ 16/64
ลง 20 มี.ค.64

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มี.ค. 64

47,000.00

-

เฉพำะเจำะจง

หจก.เล็กไพบูลย์

หจก.เล็กไพบูลย์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ ที่ 7/64
ลง 31 มี.ค. 64

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

อธิบำยแบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ช่องที่ (1)
ช่องที่ (2)
ช่องที่ (3)
ช่องที่ (4)
ช่องที่ (5)
ช่องที่ (6)
ช่องที่ (7)
ช่องที่ (8)
ช่องที่ (9)
ช่องที่ (10)

ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างนัน้
ให้เรียงลาดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซือ้ หรือจ้าง
ระบุชอื่ ของงานที่จัดซือ้ หรือจ้าง
ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือ ที่จะซือ้ หรือจ้างในครั้งนัน้ ทั้งหมดถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซือ้ หรือจ้างในครั้งนัน้
ระบุวงเงินราคากลางของงานซือ้ หรือจ้างในครั้งนัน้
ระบุวิธีการที่จัดซือ้ หรือจัดจ้างในครั้งนัน้
ระบุชอื่ ของผูท้ ี่เข้าเสนอราคาในการจัดซือ้ หรือจ้างครั้งนัน้ ทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ระบุชอื่ ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูข้ ายหรือผูร้ ับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ระบุเหตุผลที่คดั เลือกผูข้ ายหรือผูร้ ับจ้างรายนัน้
ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ทาสัญญาหรือข้อตกลงนัน้

