
1 จัดท ำตรำยำง (สป.)       1,280.00     1,280.00 เฉพำะเจำะจง
อนุพันธก์ำรพิมพ์

1,280.00
อนุพันธก์ำรพิมพ์

1,280.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 140/2561
ลงวนัที ่3 กรกฎำคม 2561

2 จัดท ำตรำยำง (กองคลัง)       1,320.00     1,320.00 เฉพำะเจำะจง
อนุพันธก์ำรพิมพ์

1,320.00
อนุพันธก์ำรพิมพ์

1,320.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 141/2561
ลงวนัที ่3 กรกฎำคม 2561

3
ซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน ขคฉ 
843

      1,920.00     1,920.00 เฉพำะเจำะจง
นำยธวชั จงรุจิโรจน์ชัย

1,920.00
นำยธวชั จงรุจิโรจน์ชัย

1,920.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 142/2561
ลงวนัที ่4 กรกฎำคม 2561

4
ซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน กพต 
610

      1,250.00     1,250.00 เฉพำะเจำะจง
นำยธวชั จงรุจิโรจน์ชัย

1,250.00
นำยธวชั จงรุจิโรจน์ชัย

1,250.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 143/2561
ลงวนัที ่4 กรกฎำคม 2561

5
จัดซ่อมรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้ำย หมำยเลขทะเบียน 
86-7174 นครปฐม

    13,200.00   13,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำยสุรพงษ์ โพธำกุน

13,200.00
นำยสุรพงษ์ โพธำกุน

13,200.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 144/2561
ลงวนัที ่9 กรกฎำคม 2561

6
จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
รัชกำลที ่10 พร้อมติดต้ัง

    95,000.00   95,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท จันทิมำ จ ำกัด

95,000.00
บริษัท จันทิมำ จ ำกัด

95,000.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือ 145/2561
ลงวนัที ่9 กรกฎำคม 2561

7 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว     14,415.00   14,415.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท จันทิมำ จ ำกัด

14,415.00
บริษัท จันทิมำ จ ำกัด

14,415.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือ 146/2561
ลงวนัที ่9 กรกฎำคม 2561

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       6,390.00     6,390.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท จันทิมำ จ ำกัด

6,390.00
บริษัท จันทิมำ จ ำกัด

6,390.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือ 147/2561
ลงวนัที ่9 กรกฎำคม 2561

9 ซ่อมถังน้ ำส ำรอง       3,050.00     3,050.00 เฉพำะเจำะจง
นำยณัฐวฒิุ ปัญญำ

3,050.00
นำยณัฐวฒิุ ปัญญำ

3,050.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 148/2561
ลงวนัที ่13 กรกฎำคม 2561

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง
 วิธซ้ืีอหรือ

จ้าง
เหตุตผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 
ล าดั
บ



10
ซ่อมแซมอำคำร ศพด.บ้ำน
เสืออีด่ำง

    11,100.00   11,100.00 เฉพำะเจำะจง
นำยณัฐวฒิุ ปัญญำ

11,100.00
นำยณัฐวฒิุ ปัญญำ

11,100.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 149/2561
ลงวนัที ่17 กรกฎำคม 2561

11
จัดซุ้มประดับไฟ รัชกำลที ่
10

      9,000.00     9,000.00 เฉพำะเจำะจง
อำรีรัตน์ สัมพันธว์งษ์

9,000.00
อำรีรัตน์ สัมพันธว์งษ์

9,000.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 150/2561
ลงวนัที ่19 กรกฎำคม 2561

12
จัดซ้ือต้นกล้ำ(พยุง)และไม้ยู
คำลิปตัส

    45,700.00   45,700.00 เฉพำะเจำะจง
นำยประจักษ์ เอี่ยมสอำด

45,700.00
นำยประจักษ์ เอี่ยมสอำด

45,700.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

151/2561
ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2561

13 ซ้ือโปรเจคเตอร์     24,000.00   24,000.00 เฉพำะเจำะจง
หจก. ธนำภำ
24,000.00

หจก. ธนำภำ
24,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือ152/2561
ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2561

14
จัดท ำป้ำยไวนิล
ประชำสัมพันธเ์ชิญชวนจิต
อำสำ ฯ

         450.00        450.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนจุฑำมณีโฆษณำ

450.00
ร้ำนจุฑำมณีโฆษณำ

450.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 153/2561
ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2561

15 จัดท ำป้ำยปลูกต้นไม้          432.00        432.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนจุฑำมณีโฆษณำ

432.00
ร้ำนจุฑำมณีโฆษณำ

432.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 154/2561
ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2561

16 จัดท ำพำนพุม่       1,400.00     1,400.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนดอกไม้คนึง

1,400.00
ร้ำนดอกไม้คนึง

1,400.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 155/2561
ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2561

17 จัดซ้ืออำหำรและเคร่ืองด่ืม     27,500.00   27,500.00 เฉพำะเจำะจง
นำงชฎำพร สระทองขำว

27,500.00
นำงชฎำพร สระทองขำว

27,500.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือ 156/2561
ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2561

18 จัดซ้ืออำหำรและเคร่ืองด่ืม     13,750.00   13,750.00 เฉพำะเจำะจง
นำงชฎำพร สระทองขำว

13,750.00
นำงชฎำพร สระทองขำว

13,750.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือ 157/2561
ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2561

19

จ้ำงเหมำรถประชำสัมพันธ์
รณรวค์ดรคไข้เลือดออก
และค่ำสปอร์ต
ประชำสัมพันธค์วบคุมโรค
ไข้เลือดออก

      9,000.00     9,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวอำรีรัตน์ สัมพันธว์งษ์

9,000.00
นำงสำวอำรีรัตน์ สัมพันธว์งษ์

9,000.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 158/2561
ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2561

20 จัดท ำป้ำยไข้เลือดออก       3,792.00     3,792.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนจุฑำมณีโฆษณำ

3,792.00
ร้ำนจุฑำมณีโฆษณำ

3,792.00
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ใบส่ังจ้ำง 159/2561
ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2561



21

โครงกำรหอกระจำยข่ำว 
หมู่ที ่20

201,006.50  ######### เฉพำะเจำะจง
บี พี เอส วศิวกรรม

201006.50
บี พี เอส วศิวกรรม

201006.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข สัญญำจ้ำง 35/2561

ลงวนัที ่19 กรกฎำคม 2561

22

โครงกำรติดต้ังเสียงตำม
สำยหมู่บ้ำน 
บ้ำนดอนเตำอิฐ หมู่ที ่8

206,000.00  ######### เฉพำะเจำะจง
บี พี เอส วศิวกรรม

206,000.00
บี พี เอส วศิวกรรม

206,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข สัญญำจ้ำง 36/2561

ลงวนัที ่19 กรกฎำคม 2561
23 โครงกำรซ่อมสร้ำง

ถนนลำดยำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำย
ดอน
เตำอิฐ- เลียบคลองประปำ 
บ้ำนดอนเตำอิฐ หมู่ที ่8 563,400.00  #########

E-bidding บ.ปรวกีนก ก่อสร้ำง จก
เสนอรำคำ 490,000.00

บ.ปรวกีนก ก่อสร้ำง จก
490,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

สัญญำจ้ำง E3/2561
ลงวนัที ่9 กรกฎำคม 2561

1. บ.วำย.พี.88 กรุ๊บ จก
เสนอรำคำ 501,200.00

2.แสงทองก่อสร้ำง
เสนอรำคำ 480,000.00
1.หจก.ชัยยุทธก์ำรโยธำและ

พำณิชย์
เสนอรำคำ 499,056.00

2. บ.ป.รวกีนก ก่อสร้ำง จก
เสนอรำคำ 480,000.00
1.หจก.ชัยยุทธก์ำรโยธำและ

พำณิชย์
เสนอรำคำ 499,056.00

สัญญำจ้ำง E6/2561
ลงวนัที ่25 กรกฎำคม 2561

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 
คสล.บ้ำนหนองพังพวย หมู่

ที ่15

502,000.00  ######### หจก.ชัยยุทธก์ำรโยธำและ
พำณิชย์

เสนอรำคำ 499,056.00

E-bidding มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

26

หจก.ชัยยุทธก์ำรโยธำและ
พำณิชย์

เสนอรำคำ 499,056.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

สัญญำจ้ำง E5/2561
ลงวนัที ่18 กรกฎำคม 2561

E-bidding .แสงทองก่อสร้ำง
 480,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

สัญญำจ้ำง E4/2561
ลงวนัที ่11 กรกฎำคม 2561

24

25 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงพำรำแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตสำยสวน
มะพร้ำว ถึงถนนโครงกำร
จัดสรรบ้ำนหนองมะเกลือ 

หมู่ที7่

688,000.00  ######### E-bidding

โครงกำรปรับปรุงถนนลำด
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้ำที่
ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลสระส่ีมุม หมู่ที6่

541,200.00  #########



2. บ.สิงห์ชัย เค.พี.เอส.จ ำกัด
เสนอรำคำ 480,000.00

3.แสงทองก่อสร้ำง
เสนอรำคำอ469,900.00

สัญญำจ้ำง E6/2561
ลงวนัที ่25 กรกฎำคม 2561

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 
คสล.บ้ำนหนองพังพวย หมู่

ที ่15

502,000.00  ######### หจก.ชัยยุทธก์ำรโยธำและ
พำณิชย์

เสนอรำคำ 499,056.00

E-bidding มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

26


