
วงเงิน รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จะซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (กง 200 ชน) 2,600.00        2,600.00        เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 2,600.00          เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  24/2565
2 จ้างซ่อมรถยนต์ กข 5104 ชน. 4,650.00        4,650.00        เฉพาะเจาะจง ชนะพล ออโต้ไทร์ ชนะพล ออโต้ไทร์ 4,650.00          เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  25/2565
3 จ้างโครงการขุดลอก หมู่ 13 62,900.00      62,900.00      เฉพาะเจาะจง นายประกิต น ่าจันทร์ นายประกิต น ่าจันทร์ 62,900.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  26/2565
4 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 14,912.00      14,912.00      เฉพาะเจาะจง บ้านกีฬา สกรีน ป้ายอิงค์เจ็ท บ้านกีฬา สกรีน ป้ายอิงค์เจ็ท 14,912.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  27/2565
5 จัดซื อวัสดุ สนง. (ส่านักปลัด) 9,064.00        9,064.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 9,064.00          เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 18/2565
6 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว (ส่านักปลัด) 9,949.00        9,949.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 9,949.00          เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 19/2565
7 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่านักปลัด) 19,600.00      19,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 19,600.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 20/2565
8 จัดซื อครุภัณฑ์ส่านักงาน (ส่านักปลัด) 5,500.00        5,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.111 พานิช หจก.111 พานิช 5,500.00          เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 21/2565
9 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 27,000.00      27,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 27,000.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 22/2565

10 จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กข 5104 ชน) 4,300.00        4,300.00        เฉพาะเจาะจง ชนะพล ออโต้ไทร์ ชนะพล ออโต้ไทร์ 4,300.00          เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 23/2565
11 จัดซื อครุภัณฑ์ส่านักงาน (กองคลัง) 16,500.00      16,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.111 พานิช หจก.111 พานิช 16,500.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 24/2565
12 จัดซื อวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 57,100.00      57,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 57,100.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 25/2565
13 จัดซื อวัคซีนพิษสุนัขบ้าสัตว์ 137,760.00    137,760.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.น ่าทิพย์ อดีตรัมย์ น.ส.น ่าทิพย์ อดีตรัมย์ 137,760.00      เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 26/2565
14 จัดซื อวัสดุส่านักงาน(ส่านักปลัด) 36,745.00      36,745.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 36,745.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 27/2565
15 จัดซื อถังขยะพลาสติก 92,000.00      92,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้า-ห้า โปรจ่ากัด บริษัท เก้า-ห้า โปรจ่ากัด 92,000.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ 28/2565
16 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง 79,950.00      79,950.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคพร วงษ์นิกร น.ส.ภคพร วงษ์นิกร 79,950.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ29/2565
17 จ้างเดินท่อเมนประปา หมู่ 6 378,400.00    374,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมคิด ศรีแย้ม นายสมคิด ศรีแย้ม 374,000.00      เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  27/2565
18 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 478,000.00    483,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมคิด ศรีแย้ม นายสมคิด ศรีแย้ม 478,000.00      เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  28/2565
19 จ้างโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 13 488,000.00    492,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย ใจดี นายสิทธิชัย ใจดี 488,000.00      เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  29/2565

1,924,930.00 1,929,530.00 1,920,530.00   

                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

เทศบาลต าบลดงคอน
ระหว่างวันท่ี  1 -  31  กรกฎาคม  2565

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ล า
ดับ

ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

รวมเป็นเงิน

(ลงชื อ)....................................................................ผู้จัดท่า
                      (นางกัญญามาศ    ด้วงช้าง)


