
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 โครงการท าแนวกันไฟในพืน้ที่

ต าบลดงสุวรรณ

30,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายช้วน  มูลเมือง นายช้วน  มูลเมือง ราคาต่ าสุด เลขที ่22/2561 ลงวนัที ่13

 มีนาคม 2561

2 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี ่๘ (ซอยข้างวดั) ต าบล

ดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ 

จังหวดัพะเยา

99,000.00              99,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง ราคาต่ าสุด เลขที ่7/2561 ลงวนัที ่19 

มีนาคม 2561

3 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี ่๕ (ซอย ๒๓) ต าบลดง

สุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวดั

พะเยา 

100,000.00            100,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง ราคาต่ าสุด เลขที ่8/2561 ลงวนัที ่19 

มีนาคม 2561

4 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่๒ ซอย ๑๑ แบบ

ไม่มีฝาปิด ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอ

ดอกค าใต้ จังหวดัพะเยา

100,000.00            100,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง ราคาต่ าสุด เลขที ่9/2561 ลงวนัที ่19 

มีนาคม 2561

5 จ้างก่อสร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่๓ ต าบลดง

สุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวดั

พะเยา

100,000.00            100,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง ราคาต่ าสุด เลขที ่10/2561 ลงวนัที ่19

 มีนาคม 2561

6 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมูบู่ชา 

จ านวน 1 ชุด

8,500.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาพันธุ์ ร้านลัดดาพันธุ์ ราคาต่ าสุด เลขที ่27/2561 ลงวนัที ่22

 มีนาคม 2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2561
อบต.ดงสุวรรณ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

วันที ่3 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2561
อบต.ดงสุวรรณ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

วันที ่3 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561 

7 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 21,000.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วสิ หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด เลขที ่28/2561 ลงวนัที ่22

 มีนาคม 2561

8 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง

26,000.00              - เฉพาะเจาะจง บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค

 จ ากัด

บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค 

จ ากัด

ราคาต่ าสุด เลขที ่28/2561 ลงวนัที ่22

 มีนาคม 2561

9 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ถัง

ดับเพลิง จ านวน 4 ถัง

5,800.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.อันวาคอมเพล็กซ์ หจก.อันวาคอมเพล็กซ์ ราคาต่ าสุด เลขที ่29/2561 ลงวนัที ่29

 มีนาคม 2561


