
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 3,750.00 3,750.00 ตกลงราคา -ร้านเกี่ยงง้วง -ร้านเกี่ยงง้วง สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0816/58

 (3,750) (3,750) ลว. 1 ก.ย. 58
2 จัดจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา -ริมดอยรีสอร์ท (1,500) -ริมดอยรีสอร์ท (1,500) - CNTR-0829/58

พร้อมรื้อถอน ลว. 3 ก.ย. 58
3 จัดจ้างเหมาทําป้ายไวนิล 360.00 360.00 ตกลงราคา -สไมล์ อิงค์เจ็ท -สไมล์ อิงค์เจ็ท สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0830/58

โครงการ (360) (360) ลว. 3 ก.ย. 58
4 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา -สไมล์ อิงค์เจ็ท -สไมล์ อิงค์เจ็ท สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0831/58

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม (6,000) (6,000) ลว. 3 ก.ย. 58

5 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 11,050.00 11,050.00 ตกลงราคา -ร้านเกี่ยง้วง -ร้านเกี่ยง้วง สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0832/58
จํานวน 9 รายการ (11,050) (11,050) ลว. 4 ก.ย. 58

6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 790.00 790.00 ตกลงราคา -นายปพณ จึงสถาปัตย์ -นายปพณ จึงสถาปัตย์ สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0835/58

จํานวน 3 รายการ (790) (790) ลว. 8 ก.ย. 58

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 764.00 764.00 ตกลงราคา -ส.เจริญก่อสร้าง -ส.เจริญก่อสร้าง สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0839/58
(764) (764) ลว. 9 ก.ย. 58

8 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 764.00 764.00 ตกลงราคา -ร้านสิงห์อุดม -ร้านสิงห์อุดม สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0840/58

ปั๊มน้ํา Auto ไฮโดรแม็ก (2,950) (2,950) ลว. 8 ก.ย. 58
จํานวน 1 ตัว

                                                                                                                        แบบ สขร. 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........กันยายน........

(ชื่อหน่วยงาน) ..........สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน.........
วันที...29... เดือน .......กันยายน...... พ.ศ. ....2558....



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง

9 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 54,742.00 55,147.33 ตกลงราคา -หจก.พรธนาพาณิชย์ -หจก.พรธนาพาณิชย์ สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0841/58

ขนาด 120 ซีซี (54,742) (54,742) ลว. 9 ก.ย. 58
-หจก.จันทร์ชมภู
(55,200)
-หจก.เอส เอส สหยนต์
(55,500)

10 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา -ร้านฝางยานยนต์ -ร้านฝางยานยนต์ เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต่ําสุด CNTR-0844/58

จํานวน 2 รายการ (10,000) (10,000) ลว. 9 ก.ย. 58
-ร้านสโตนออโต้ไทร์
(11,000)
-ร้านเชิดชัยยานยนต์
(11,500)

11 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา -ร้านมงคลเครื่องเรือน -ร้านมงคลเครื่องเรือน สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0845/58

จํานวน 1 รายการ (2,100) (2,100) ลว. 9 ก.ย. 58

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 11,500.00 11,500.00 ตกลงราคา -ร้านฝางก๊อปปี้เซ็นเตอร์ -ร้านฝางก๊อปปี้เซ็นเตอร์ สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0846/58

จํานวน 2 รายการ (11,500) (11,500) ลว. 9 ก.ย. 58

13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,835.00 2,835.00 ตกลงราคา -ส.เจริญก่อสร้าง -ส.เจริญก่อสร้าง สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0849/58

จํานวน 12 รายการ (2,835) (2,835) ลว. 10 ก.ย. 58

(ชื่อหน่วยงาน) ..........สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน.........
วันที...29... เดือน .......กันยายน...... พ.ศ. ....2558....

                                                                                                                        แบบ สขร. 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........กันยายน........



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง

14 จัดจ้างเหมาทําป้ายไวนิล 450.00 450.00 ตกลงราคา -สไมล์ อิงเจ็ท -สไมล์ อิงเจ็ท สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0854/58

โครงการ (450) (450) ลว. 7 ก.ย. 58

15 จัดจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน 390.00 390.00 ตกลงราคา -นายอุเทน เชาว์พงษ์ -นายอุเทน เชาว์พงษ์ สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0855/58

และอาหารว่างและเครื่องดื่ม (390) (390) ลว. 7 ก.ย. 58

16 จัดซื้อพันธุ์ไก่และวัสดุอุปกรณ์ 5,145.00 5,145.00 ตกลงราคา -ร้านแม่สูนการเกษตร -ร้านแม่สูนการเกษตร สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0856/58

ในการฝึกอบรมอาชีพ (5,145) (5,145) ลว. 7 ก.ย. 58

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,303.00 2,303.00 ตกลงราคา -ไท้ฮะเชียง -ไท้ฮะเชียง สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0857/58

(2,303) (2,303) ลว. 11 ก.ย. 58

18 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,205.00 2,205.00 ตกลงราคา -ไท้ฮะเชียง -ไท้ฮะเชียง สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0858/58

(2,205) (2,205) ลว. 11 ก.ย. 58

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,160.00 1,160.00 ตกลงราคา -ไท้ฮะเชียง -ไท้ฮะเชียง สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0859/58

(1,160) (1,160) ลว. 11 ก.ย. 58

20 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 4,873.00 4,873.00 ตกลงราคา -บจก.ธารา -บจก.ธารา สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0863/58

ส่วนกลาง (4,873) (4,873) ลว. 11 ก.ย. 58

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,700.00 1,700.00 ตกลงราคา -หจก.พรธนาพาณิชย์ -หจก.พรธนาพาณิชย์ สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0865/58

ม้วนฟิล์มสําหรับเครื่องโทรสาร (1,700) (1,700) ลว. 14 ก.ย. 58
รุ่น KX-FP701 จํานวน 2 ม้วน

(ชื่อหน่วยงาน) ..........สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน.........
วันที...29... เดือน .......กันยายน...... พ.ศ. ....2558....

                                                                                                                        แบบ สขร. 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........กันยายน........



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง

22 จัดจ้างเหมาทําป้ายไวนิล 450.00 450.00 ตกลงราคา -เจปรินท์ แอนด์ กราฟฟิคดีไซน์ -เจปรินท์ แอนด์ กราฟฟิคดีไซน์ สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0866/58

เปิด-ปิดและป้ายศึกษาดูงาน (450) (450) ลว. 14 ก.ย. 58

23 จัดจ้างเหมาทําอาหาร 6,460.00 6,460.00 ตกลงราคา -นางพิฌช์สิณี วิรัตน์เกษม -นางพิฌช์สิณี วิรัตน์เกษม สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0867/58

กลางวัน จํานวน 2 มื้อ (6,460) (6,460) ลว. 14 ก.ย. 58

24 จัดจ้างเหมาทําอาหาร 3,800.00 3,800.00 ตกลงราคา -นางรุ่งนภา เปี่ยมบุญ -นางรุ่งนภา เปี่ยมบุญ สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0868/58

ว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 4 มื้อ (3,800) (3,800) ลว. 14 ก.ย. 58

25 จัดซื้อของที่ระลึก 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา -วิสาหกิจชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย -วิสาหกิจชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย สะดวก, รวดเร็ว, อยู่ในพื้นที่ CNTR-0869/58

จํานวน 2 ชิ้น ตําบลแม่สูน (2,000) ตําบลแม่สูน (2,000) ลว. 14 ก.ย. 58

26 จัดจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา -นายอินจันทร์ ปรังเขียว -นายอินจันทร์ ปรังเขียว สะดวก, รวดเร็ว CNTR-0871/58

พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงและคนขับ (7,000) (7,000) ลว. 15 ก.ย. 58
จํานวน 1 คัน

27 จัดจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา -นายพัลลภ แสงศิริโรจน์ -นายพัลลภ แสงศิริโรจน์ สะดวก, รวดเร็ว CNTR-0872/58

พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงและคนขับ (7,000) (7,000) ลว. 15 ก.ย. 58
จํานวน 1 คัน

28 จัดจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา -นายไชยนวีร์ เจษฎาพันธุ์ -นายไชยนวีร์ เจษฎาพันธุ์ สะดวก, รวดเร็ว CNTR-0873/58

พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงและคนขับ (7,000) (7,000) ลว. 15 ก.ย. 58
จํานวน 1 คัน

                                                                                                                        แบบ สขร. 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........กันยายน........

(ชื่อหน่วยงาน) ..........สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน.........
วันที...29... เดือน .......กันยายน...... พ.ศ. ....2558....



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง

29 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา -นางสาวสายรุ้ง คงประเสริฐ -นางสาวสายรุ้ง คงประเสริฐ สะดวก, รวดเร็ว CNTR-0874/58

โซฟารับแขก (สีฟ้า) (3,000) (3,000) ลว. 15 ก.ย. 58
หมายเลขครุภัณฑ์ 

403-48-0001
จํานวน 1 ชุด

30 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,000.00 23,180.00 ตกลงราคา -ร้านอีซี่คอมพิวเตอร์ -ร้านอีซี่คอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต่ําสุด CNTR-0887/58

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ (23,000) (23,000) ลว. 21 ก.ย. 58
งานประมวลผล แบบที่ 1 -ซีเอ็ม เรสคิว
จํานวน 1 เครื่อง (23,000)

-บจก.คอมพิวเตอร์คลาสสิค
(23,540)

31 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000.00 17,136.67 ตกลงราคา -ร้านอีซี่คอมพิวเตอร์ -ร้านอีซี่คอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต่ําสุด CNTR-0888/58

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (17,000) (17,000) ลว. 21 ก.ย. 58
สําหรับงานสํานักงาน -ซีเอ็ม เรสคิว
จํานวน 1 เครื่อง (17,290)

-บจก.คอมพิวเตอร์คลาสสิค
(17,120)

                                                                                                                        แบบ สขร. 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........กันยายน........

(ชื่อหน่วยงาน) ..........สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน.........
วันที...29... เดือน .......กันยายน...... พ.ศ. ....2558....



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง

32 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,000.00 20,207.67 ตกลงราคา -ร้านอีซี่คอมพิวเตอร์ -ร้านอีซี่คอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต่ําสุด CNTR-0889/58

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ (20,000) (20,000) ลว. 21 ก.ย. 58
ชนิด LED ขาวดํา -ซีเอ็ม เรสคิว
แบบ Network แบบที่ 1 (20,400)
(35 หน้า/นาที) -บจก.คอมพิวเตอร์คลาสสิค

(20,223)

                                                                                                                        แบบ สขร. 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........กันยายน........

(ชื่อหน่วยงาน) ..........สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน.........
วันที...29... เดือน .......กันยายน...... พ.ศ. ....2558....


