
วงเงิน รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จะซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าตรายาง(กองคลัง) 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศักด์ิชัยการพิมพ์ ศักชัยการพิมพ์ 300.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  39/2563
2 จ้างท าป้ายไวนิล (ปลูกป่า) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บ้านกีฬา กรีน ป้ายอิงค์เจ็ท บ้านกีฬา กรีน ป้ายอิงค์เจ็ท 450.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  40/2563
3 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1197 35,192.30 35,192.30 เฉพาะเจาะจง นายสายชล ภู่สากล นายสายชล ภู่สากล 35,192.30 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  41/2563
4 จัดซ้ือแบตเตอรี  (กง 6038) 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง อ านาจมอเตอร์ไดนาโม อ านาจมอเตอร์ไดนาโม 3,400.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  43/2563
5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ 180,500.00 180,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคพร วงษ์นิการ น.ส.ภคพร วงษ์นิการ 180,500.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  44/2563
6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,135.00 6,135.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 6,135.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  45/2563
7 จัดซ้ือครุภัณฑส านักงาน(ส านักปลัด) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง อุดมวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ อุดมวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 15,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  46/2563
8 จัดซ้ือครุภัณพ์ส านักงาน(กองช่าง) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง อุดมวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ อุดมวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 6,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  47/2563
9 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 8,625.00 8,625.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 8,625.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  49/2563

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 6,250.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  50/2563
11 จัดซ้ือครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 29,500.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  51/2563
12 จัดซ้ือครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ก 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 22,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  52/2563
13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 27,855.00 27,855.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 27,855.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  53/2563
14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,745.00 7,745.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 7,745.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  54/2563
15 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฐพร พันธ์แขก นายอัฐพร  พันธ์แขก 800.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  55/2563
16 จัดซ้ือธงพร้อมวัสดุเพื อใช้ในการตกแต่ง 5,905.00 5,905.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 5,905.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  56/2563
17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 10,500.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  57/2563
18 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 117,000.00 93,510.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.น้ าทิพย์ อีตรัตน์ น.ส.น้ าทิพย์ อีตรัตน์ 93,510.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ  58/2563

483,157.30 459,667.30 459,667.30

(ลงชื อ)....................................................................ผู้จัดท า

รวมเป็นเงิน

(ลงชื อ)..........................................................
       (นางนฤมล     ไตรแสง)

         เจ้าหน้าที 
                 (นางกัญญามาศ    ด้วงช้าง)
                    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563
เทศบาลต าบลดงคอน

ระหว่างวันท่ี  1 -  31  กรกฎาคม  2563

ล า
ดับ

ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง


