
วงเงิน รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จะซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ 8 34,000.00      34,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 34,000.00      เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  17/2565
2 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ 9 140,000.00    140,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 140,000.00    เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  18/2565
3 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ ศพด. 4,650.00        4,650.00        เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ มั นสวัสด์ิ นายนิวัฒน์ มั นสวัสด์ิ 4,650.00        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  19/2565
4 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (81-1197) 13,000.00      13,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสายชล  เกตุจันทร์ นายสายชล  เกตุจันทร์ 13,000.00      เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  20/2565
5 จ้างซ่อมเครื องพิมพ์ (481-62-0028) 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 500.00           เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 21/2565
6 จ้างเหมาบริการส่าราจข้อมูลจ่านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติพร กล่อมเอี ยม น.ส.ฐิติพร กล่อมเอี ยม 10,000.00      เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 22/2565
7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (กง 200 ชน.) 1,612.49        1,612.49        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า บ.โตโยต้า 1,612.49        เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 23/2565
8 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ 3 2,100,000.00 2,188,570.91 e-bidding หจก.สุรีวัฒน์ ก่อสร้าง หจก.สุรีวัฒน์ ก่อสร้าง 1,480,000.00 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  18/2565
9 จ้างเดินท่อเมนประปา หมู่ 4 242,000.00    236,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมคิด ศรีแย้ม นายสมคิด ศรีแย้ม 236,000.00    เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  19/2565

10 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ 2 424,000.00    424,000.00    เฉพาะเจาะจง จรัญการโยธา จรัญการโยธา 424,000.00    เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  20/2565
11 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ 7 402,000.00    405,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประกิต น่้าจันทร์ นายประกิต น่้าจันทร์ 402,000.00    เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  21/2565
12 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ 12 393,000.00    398,000.00    เฉพาะเจาะจง จรัญการโยธา จรัญการโยธา 393,000.00    เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  22/2565
13 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยวางท่อ คสล.หมู่ 4 123,000.00    123,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประกิต น่้าจันทร์ นายประกิต น่้าจันทร์ 123,000.00    เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  23/2565
14 จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ 9 253,000.00    257,000.00    เฉพาะเจาะจง ส.โชติกา ส.โชติกา 253,000.00    เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  24/2565
15 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ 11 150,000.00    150,000.00    เฉพาะเจาะจง จรัญการโยธา จรัญการโยธา 150,000.00    เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  25/2565
16 จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านดงเทพรัตน์ หมู่ 13 4,300,000.00 4,641,581.93 e-bidding หจก. ตรีการค้า 2008 หจก. ตรีการค้า 2008 2,390,000.00 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  26/2565
17 จ้างเดินท่อวางประปา หมู่ 6 378,400.00    374,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมคิด ศรีแย้ม นายสมคิด ศรีแย้ม 374,000.00    เสนอราคาต ่าสุด สัญญาเลขที  27/2565
18 จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกดอกไม้ 25,500.00      25,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิราภรณ์ ยอดด่าเนิน น.ส.วชิราภรณ์ ยอดด่าเนิน 25,500.00      เสนอราคาต ่าสุด บันทึกตกลงจ้าง 3/2565
19 จัดซ้ืออาการเสริมนม (ศพด.) 26,775.68      26,775.68      เฉพาะเจาะจง บ.พญาเย็น แดรี บ.พญาเย็น แดรี 26,775.68      เสนอราคาต ่าสุด สัญญาซ้ือ 8/2565
20 จัดซ้ืออาการเสริมนม (สพฐ.) 144,638.72    144,638.72    เฉพาะเจาะจง บ.พญาเย็น แดรี บ.พญาเย็น แดรี 26,775.68      เสนอราคาต ่าสุด สัญญาซ้ือ 9/2565
21 จัดซ้ืออาการเสริมนม (ศพด.) 30,504.88      30,504.88      เฉพาะเจาะจง บ.พญาเย็น แดรี บ.พญาเย็น แดรี 30,504.88      เสนอราคาต ่าสุด สัญญาซ้ือ 10/2565
22 จัดซ้ืออาการเสริมนม (สพฐ.) 144,638.72    142,522.80    เฉพาะเจาะจง บ.พญาเย็น แดรี บ.พญาเย็น แดรี 142,522.80    เสนอราคาต ่าสุด สัญญาซ้ือ 11/2565

9,341,220.49 9,770,857.41 6,680,841.53 

                      (นางกัญญามาศ    ด้วงช้าง)
                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

รวมเป็นเงิน

(ลงชื อ)....................................................................ผู้จัดท่า

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

เทศบาลต าบลดงคอน
ระหว่างวันท่ี  1 -  30  มิถุนายน  2565
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งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง


