
วงเงินจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

และราคาท่ีเสนอ สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 18,600.00           18,600.00         ตกลงซ้ือ จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 18,600.00          เสนอราคาต ่าสุด ลว. 6 ส.ค. 61

2 จัดซ้ือวัสดคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 6,740.00             6,740.00          ตกลงซ้ือ จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 6,740.00           เสนอราคาต ่าสุด ลว. 6 ส.ค. 61

3 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน(ปลัด) 1,520.00             1,520.00          ตกลงซ้ือ จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 1,520.00           เสนอราคาต ่าสุด ลว. 6 ส.ค. 61

4 ซ้ือทรายอเบท 80,000.00           60,000.00         ตกลงซ้ือ ธัญญะการค้า ธัญญะการค้า 60,000.00          เสนอราคาต ่าสุด ลว. 27 ส.ค. 61

5 ซ้ือคอมพิวเตอร์ 5 ชุด 150,000.00          150,000.00       ตกลงซ้ือ นันทพร วงษ์คล้าย นันทพร วงษ์คล้าย 147,500.00        เสนอราคาต ่าสุด ลว. 29 ส.ค. 61

6 ซ้ือเครื องส่ารองไฟ 2 เครื อง 26,000.00           24,000.00         ตกลงซ้ือ นันทพร วงษ์คล้าย นันทพร วงษ์คล้าย 24,000.00          เสนอราคาต ่าสุด ลว. 29 ส.ค. 61

282,860.00          260,860.00       258,360.00        

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561

(ช่ือหน่วยงาน)....เทศบาลต าบลต าบลดงคอน................

วันท่ี...1....เดือน…สิงหาคม...พ.ศ...2561....  ถึง  วันท่ี...31.....เดือน...สิงหาคม....พ.ศ...2561.... 

  ล
 าดั

บที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง



วงเงินจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

และราคาท่ีเสนอ สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร 8,500.00             8,500.00          ตกลงจ้าง บ.เอส เค เซอร์วิส บ.เอส เค เซอร์วิส 8,500.00           - บันทึก ลว. 13 ก.ย. 61

2 จ้างเข้าเล่มเทศบัญญัติ 6,000.00             6,000.00          ตกลงจ้าง พรเทพการพิมพ์ พรเทพการพิมพ์ 6,000.00           - บันทึก ลว. 13 ก.ย. 61

3  จ้างซ่อมแซมรถยนต์  บท.7078 ชน. 20,960.00           20,960.00         ตกลงจ้าง หมอยาง หมอยาง 20,960.00          - บันทึก ลว. 13 ก.ย. 61

4 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 25 รายการ 26,931.00           26,931.00         ตกลงซ้ือ ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 26,931.00          - บันทึก ลว. 13 ก.ย. 61

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ สนง. 2 รายการ 33,000.00           32,500.00         ตกลงซ้ือ หจก. 111 หจก. 111 32,500.00          - บันทึก ลว. 13 ก.ย. 61

6 ซ้ือวัคซีนสุนัขบ้า 35,000.00           33,459.30         ตกลงซ้ือ นายจักรกริช สว่างวัด นายจักรกริช สว่างวัด 33,459.30          - บันทึก ลว. 13 ก.ย. 61

7 จ้างก่าจัดวัชพืช (สายหนองอ่าง)หมู่ 4 ต.ดงคอน 105,000.00          10,500.00         สัญญาจ้าง นายสิงห์ น้อยสุข นายสิงห์ น้อยสุข 102,000.00        - 29/61 ลว. 3 ก.ย. 61

8 จ้างก่าจัดวัชพืช (สายหนองบัว-ทุ่งหนองน้อย) หมู่ 3 ต.ดงคอน 97,000.00           97,000.00         สัญญาจ้าง นายสิงห์ น้อยสุข นายสิงห์ น้อยสุข 95,000.00          - 30/61 ลว. 3 ก.ย. 61

9 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าเทศบาลฯ 450,000.00          450,000.00       สัญญาจ้าง นายสมคิด  ศรีแย้ม นายสมคิด  ศรีแย้ม 447,000.00        - 31/61 ลว. 18 ก.ย. 61

782,391.00          685,850.30       772,350.30        

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

(ช่ือหน่วยงาน)....เทศบาลต าบลต าบลดงคอน................

วันท่ี...1....เดือน…กันยายน...พ.ศ...2561....  ถึง  วันท่ี...30.....เดือน...กันยายน...พ.ศ...2561.... 

  ล
 าดั

บที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง



วงเงินจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

และราคาท่ีเสนอ สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท่า นสพ.(นกน้อยนิวส์) 3,000.00             3,000.00          ตกลงจ้าง นกน้อยนิวส์ นกน้อยนิวส์ 3,000.00           เสนอราคาต ่าสุด จ. 1/62  ลว. 1 ต.ค. 61

2 จ้างเก็บขยะเขต 1 (ต.ค.61-มี.ค. 62) 30,000.00           30,000.00         ตกลงจ้าง นางสาวอารีย์  ม้วนหนู นางสาวอารีย์  ม้วนหนู 30,000.00          เสนอราคาต ่าสุด จ. 2/62  ลว. 1 ต.ค. 61

3 จ้างเก็บขยะเขต 2 (ต.ค.61-มี.ค. 62) 30,000.00           30,000.00         ตกลงจ้าง นางบังอร ม้วนหนู นางบังอร ม้วนหนู 30,000.00          เสนอราคาต ่าสุด จ. 3/62  ลว. 1 ต.ค. 61

4 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-58-0037 500.00               500.00             ตกลงจ้าง เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ 400.00              เสนอราคาต ่าสุด จ. 4/62  ลว. 18 ต.ค. 61

5 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-54-0024 1,500.00             1,500.00          ตกลงจ้าง เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ 1,500.00           เสนอราคาต ่าสุด จ. 5/62  ลว. 18 ต.ค. 61

6 จ้างซ่อมโทรสาร(424-56-0002) 2,675.00             2,675.00          ตกลงจ้าง หจก. ศรีทิพย์ ฯ หจก. ศรีทิพย์ฯ 2,675.00           เสนอราคาต ่าสุด จ. 6/62  ลว. 18 ต.ค. 61

7 จัดซ้ือน่้ามัน (แผนงานเคหะและชุมชน) 100,000.00          100,000.00       ตกลงซ้ือ สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรีสหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี 100,000.00        เสนอราคาต ่าสุด ซ. 1/62 ลว. 1 ต.ค. 61

8 จัดซ้ือน่้ามัน(งานก่าจัดขยะมูลฝอย) 150,000.00          150,000.00       ตกลงซ้ือ สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรีสหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี 150,000.00        เสนอราคาต ่าสุด ซ. 2/62 ลว. 1 ต.ค. 61

9 จัดซ้ือน่้ามัน(แผนรักษาความสงบ) 100,000.00          100,000.00       ตกลงซ้ือ สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรีสหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี 100,000.00        เสนอราคาต ่าสุด ซ. 3/62 ลว. 1 ต.ค. 61

10 จัดซ้ือน่้ามัน(บริหารงานทั วไป) 100,000.00          100,000.00       ตกลงซ้ือ สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรีสหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี 100,000.00        เสนอราคาต ่าสุด ซ. 4/62 ลว. 1 ต.ค. 61

11 จัดซ้ือ นสพ. เดือน ต.ค. 61 10,340.00           10,340.00         ตกลงซ้ือ ร้านหมู 2017 ร้านหมู 2017 10,340.00          เสนอราคาต ่าสุด ซ. 6/62 ลว. 1 ต.ค. 61

12 จ้ดซ้ือพวงมาลา 13 ต.ค. 61 1,500.00             1,500.00          ตกลงซ้ือ ร้านบุปผามาลี ร้านบุปผลมาลี 1,500.00           เสนอราคาต ่าสุด ซ. 7/62  ลว. 11 ต.ค. 61

13 จ้ดซ้ือพวงมาลา 23 ต.ค. 61 1,000.00             1,000.00          ตกลงซ้ือ ร้านบุปผามาลี ร้านบุปผลมาลี 1,000.00           เสนอราคาต ่าสุด ซ. 8/62  ลว. 11 ต.ค. 61

14 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,250.00             3,250.00          ตกลงซ้ือ ล่าพึงพาณิชย์ ล่าพึงพาณิชย์ 3,250.00           เสนอราคาต ่าสุด ซ. 9/62  ลว. 18 ต.ค. 61

15 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้แห้ง 1,400.00             1,400.00          ตกลงซ้ือ นายอัฐพร พันธ์แขก นายอัฐพร พันธ์แขก 1,400.00           เสนอราคาต ่าสุด ซ. 10/62  ลว. 18 ต.ค. 61

535,165.00          535,165.00       535,065.00        

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2561

(ช่ือหน่วยงาน)....เทศบาลต าบลต าบลดงคอน................

วันท่ี...1....เดือน…ตุลาคม...พ.ศ...2561....  ถึง  วันท่ี...31.....เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...2561.... 

  ล
 าดั

บที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง



วงเงินจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

และราคาท่ีเสนอ สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมคอม ฯ 416-58-0029 1,800.00          1,800.00        ตกลงจ้าง ร้านเอ็ม พี คอมฯ ร้านเอ็ม พี คอมฯ 1,800.00         - จ. 7/62 ลว. 23 พ.ย. 61

2 จ้างซ่อมรถน่้า บฉ. 8197 3,500.00          3,500.00        ตกลงจ้าง หมอยาง หมอยาง 3,500.00         - จ. 8/62 ลว. 23 พ.ย. 61

3 จ้างซ่อมเครื องพิมพ์ (กองช่าง) 2,200.00          2,200.00        ตกลงจ้าง ร้านเอ็ม พี คอมฯ ร้านเอ็ม พี คอมฯ 2,200.00         - จ. 9/62 ลว. 23 พ.ย. 61

4 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-1197 3,970.00          3,970.00        ตกลงจ้าง หมอยาง หมอยาง 3,970.00         - จ. 10/62 ลว. 23 พ.ย. 61

5 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 420-60-0028 700.00             700.00           ตกลงจ้าง ร้านนิวัฒน์ แอร์ ร้านนิวัฒน์ แอร์ 700.00           - จ. 11/62 ลว. 23 พ.ย. 61

6 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ (กองช่าง) 4 เครื อง 2,200.00          2,200.00        ตกลงจ้าง ร้านนิวัฒน์ แอร์ ร้านนิวัฒน์ แอร์ 2,200.00         - จ. 12/62 ลว. 23 พ.ย. 61

7 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ (ปลัด) 4,950.00          4,950.00        ตกลงจ้าง ร้านนิวัฒน์ แอร์ ร้านนิวัฒน์ แอร์ 4,950.00         - จ. 14/62 ลว. 28 พ.ย. 61

8 จ้างซ่อมรถยนต์ กง 200 6,508.28          6,508.28        ตกลงจ้าง บ.โตโยต้า บ.โตโยต้า 6,508.28         - จ. 15/62 ลว. 29 พ.ย. 61

9 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ (กองคลัง) 2,200.00          2,200.00        ตกลงจ้าง ร้านนิวัฒน์ แอร์ ร้านนิวัฒน์ แอร์ 2,200.00         - จ. 16/62 ลว. 30 พ.ย. 61

10 จัดซ้ือ นสพ. เดือน พ.ย. 61 10,040.00         10,040.00       ตกลงซ้ือ ร้านหมู 2017 ร้านหมู 2017 10,040.00       ซ. 11/62 ลว. 1 พ.ย. 61

11 จัดซ้ือน่้าดื ม 3,660.00          3,660.00        ตกลงซ้ือ น่้าดื มตรา มายด์มะลิ น่้าดื มตรา มายด์มะลิ 3,660.00         ซ. 12/62 ลว. 2 พ.ย. 61

12 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ PLTV 30,700.00         30,700.00       ตกลงซ้ือ บ. 111 คอนสตรัคชัน บ. 111 คอนสตรัคชัน 30,700.00       ซ. 13/62 ลว. 23 พ.ย. 61

13 จัดซ้ือน่้าดื ม 3,500.00          3,500.00        ตกลงซ้ือ น่้าดื มตรา มายด์มะลิ น่้าดื มตรา มายด์มะลิ 3,500.00         ซ. 14/62 ลว. 27 พ.ย. 61

14 จัดซ้ือ นสพ. เดือน ธ.ค. 61 10,280.00         10,280.00       ตกลงซ้ือ ร้านหมู 2017 ร้านหมู 2017 10,280.00       ซ. 15/62 ลว. 30 พ.ย. 61

15 จ้างถมดินหลังส่านักงาน 230,000.00       230,000.00     สัญญาจ้าง นายสิงห์ น้อยสุข นายสิงห์ น้อยสุข 215,000.00      สญ. 2/62 ลว. 1 พ.ย. 61

16 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.8 500,000.00       500,000.00     สัญญาจ้าง นายสุทิน เหมือนค่า นายสุทิน เหมือนค่า 486,500.00      สญ. 3/62 ลว. 19 พ.ย. 61

17 จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ม.3 530,000.00       530,000.00     สัญญาจ้าง หจก. จันทร์วราก่อสร้าง หจก. จันทร์วราก่อสร้าง 413,800.00      สญ. 4/62 ลว. 30 พ.ย. 61
1,346,208.28       1,346,208.28     1,201,508.28      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561

(ช่ือหน่วยงาน)....เทศบาลต าบลต าบลดงคอน................

วันท่ี...1....เดือน…พฤศจิกายน...พ.ศ...2561....  ถึง  วันท่ี...30.....เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...2561.... 

  ล
 าดั

บที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง



วงเงินจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

และราคาท่ีเสนอ สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมรถยนต์ กง. 6038 1,571.30          1,571.30        ตกลงจ้าง บ. โตโยต้า ชัยทอง บ. โตโยต้า ชัยทอง 1,571.30         - จ. 17/62 ลว. 6 ธ.ค.61

2 จ้างซ่อมคอมฯ (คลัง) 500.00             500.00           ตกลงจ้าง ร้านเอ็ม พี คอมฯ ร้านเอ็ม พี คอมฯ 500.00           - จ. 18/62 ลว. 11 ธ.ค.61

3 จ้างท่าผ้าคลุมโต๊ะประชุม 3,760.00          3,760.00        ตกลงจ้าง นายอัฐพร พันธ์แขก นายอัฐพร พันธ์แขก 3,760.00         - จ. 19/62 ลว. 11 ธ.ค.61

4 จ้างติดต้ังพอร์ด (ปลัด) 1,200.00          1,200.00        ตกลงจ้าง ร้านเอ็ม พี คอมฯ ร้านเอ็ม พี คอมฯ 1,200.00         - จ. 20/62 ลว. 11 ธ.ค.61

5 จ้างซ่อมรถขยะ 81-1197 12,450.00         12,450.00       ตกลงจ้าง หมอยาง หมอยาง 12,450.00       - จ. 21/62 ลว. 11 ธ.ค.61

6 จ้างเดินสายแลน (คลัง) 3,000.00          3,000.00        ตกลงจ้าง ร้านเอ็ม พี คอมฯ ร้านเอ็ม พี คอมฯ 3,000.00         - จ. 22/62 ลว. 11 ธ.ค.61

7 ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ 10 51,000.00         51,000.00       ตกลงจ้าง นายสิงห์ น้อยสุข นายสิงห์ น้อยสุข 50,000.00       - จ. 23/62 ลว. 19 ธ.ค.61

8 จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ 4 190,000.00       190,000.00     ตกลงจ้าง นายสิงห์ น้อยสุข นายสิงห์ น้อยสุข 187,000.00      - จ. 24/62 ลว. 19 ธ.ค.61

9 จ้างก่าจัดวัชพืช หมู่ 5 108,000.00       108,000.00     ตกลงจ้าง นายสมคิด ศรีแย้ม นายสมคิด ศรีแย้ม 105,000.00      - จ. 25/62 ลว. 19 ธ.ค.61

10 จ้างซ่อมรถยนต์ กง. 200 15,000.00         15,000.00       ตกลงจ้าง หมอยาง หมอยาง 15,000.00       - จ. 26/62 ลว. 19 ธ.ค.61

11 จัดซ้ือพาน (วันพ่อ) 1,400.00          1,400.00        ตกลงซ้ือ นายอัฐพร พันธ์แขก นายอัฐพร พันธ์แขก 1,400.00         - ซ. 17/62 ลว.  4 ธ.ค.61

12 จัดซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร 14,000.00         14,000.00       ตกลงซ้ือ บ.เอส.เค.เซอร์วิส บ.เอส.เค.เซอร์วิส 14,000.00       - ซ. 17/62 ลว.  11 ธ.ค.61

13 จัดซ้ือหมึกบราเทอร์ 9,000.00          9,000.00        ตกลงซ้ือ จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 9,000.00         - ซ.18/62  ลว. 18 ธ.ค. 61

14 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,515.00          8,515.00        ตกลงซ้ือ จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 8,515.00         - ซ. 19/62 ลว. 18 ธ.ค. 61

15 จัดซ้ือ นสพ. (ธ.ค. 61) 10,360.00         10,360.00       ตกลงซ้ือ ร้านหมู 2017 ร้านหมู 2017 10,360.00       - ซ. 20/62 ลว. 18 ธ.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561

(ช่ือหน่วยงาน)....เทศบาลต าบลต าบลดงคอน................

วันท่ี...1....เดือน…ธันวาคม...พ.ศ...2561....  ถึง  วันท่ี...31.....เดือน...ธันวาคม...พ.ศ...2561.... 

  ล
 าดั

บที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง



429,756.30          429,756.30       422,756.30        


