
แบบ สขร.๑

1           600.00           600.00 ตกลงราคา วงค์อมรสุขประเทอืง วงค์อมรสุขประเทอืง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 68/2559

เสนอ ราคา 600 บ. จ านวน 600 บ. 1 กุมภาพนัธ ์2559

2   130,000.00   113,000.00 ตกลงราคา นางวนิดา  สร้อยทอง นางวนิดา  สร้อยทอง  บนัทกึตกลงจ้าง 69/2559

เสนอ ราคา 130,000 บาท จ านวน 130,000บาท 1 กุมภาพนัธ ์2559

นางยุพดี  ฉ  าตาก้อง
เสนอ ราคา 180,000บาท

น.ส.ภทัรวรรณ วริิยะวรกุล
เสนอ ราคา 150,000บาท

3        1,181.00        1,181.00 ตกลงราคา ร้านคชธรก๊อปปี้ ร้านคชธรก๊อปปี้ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 70/2559

เสนอ ราคา 1,181 บ.  จ านวน 1,181 บ. 3 กุมภาพนัธ ์2559

4           225.00           225.00 ตกลงราคา นายสัญญา  อ  าบางยุง นายสัญญา  อ  าบางยุง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 71/2559

เสนอ ราคา 225 บ. เสนอ ราคา 225 บ. 3 กุมภาพนัธ ์2559

5        8,549.30        8,549.30 ตกลงราคา หจก.ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย หจก.ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย บนัทกึตกลงจ้าง 72/2559

เสนอ 8,549.30 บาท จ านวน 8,549.30 บาท 3 กุมภาพนัธ ์2559

6           550.00             50.00 ตกลงราคา นายสัญญา  อ  าบางยุง นายสัญญา  อ  าบางยุง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 73/2559

เสนอ ราคา 550 บ. เสนอ ราคา 550 บ. 9 กุมภาพนัธ ์2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    กุมภาพันธ์
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม  

 วันที่  29  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน ก.พ.59

จ้างเหมาจัดท าแผนที ภาษี

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

เสนอราคาต  าสุดและมี
คุณสมบติัครบถ้วน

จ้างเหมาซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร 
417540005

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

จ้างเหมาอาหารวา่ง ประชุมแผนฯ

จ้างเหมาอาหารวา่ง ประชุมแผนฯ



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน ก.พ.597      37,820.00      37,820.00 ตกลงราคา ร้านไมโครคอม ร้านไมโครคอม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 74/2559

จ านวน 37,820บาท จ านวน 37,820 บาท 9 กุมภาพนัธ ์2559

8      15,045.00      15,045.00 ตกลงราคา ร้านไมโครคอม ร้านไมโครคอม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 75/2559

จ านวน 15,045 บาท จ านวน 15,045 บาท 9 กุมภาพนัธ ์2559

9        5,100.00        5,100.00 ตกลงราคา ร้านไมโครคอม ร้านไมโครคอม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 76/2559

จ านวน 5,100บาท จ านวน 5,100 บาท 9 กุมภาพนัธ ์2559

10        2,250.00        2,250.00 ตกลงราคา นายอดิศักด์ิ  สุขภา นายอดิศักด์ิ  สุขภา เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 77 /2559

จ านวน 2,250 บาท จ านวน 2,250 บาท 10 กุมภาพนัธ ์2559

11           450.00           450.00 ตกลงราคา นายอดิศักด์ิ  สุขภา นายอดิศักด์ิ  สุขภา เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 78 /2559

จ านวน 450 บาท จ านวน 450 บาท 10 กุมภาพนัธ ์2559

12           840.00           840.00 ตกลงราคา นายอดิศักด์ิ  สุขภา นายอดิศักด์ิ  สุขภา เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 79 /2559

จ านวน 840 บาท จ านวน 840 บาท 10 กุมภาพนัธ ์2559

13        1,500.00        1,500.00 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง80/2559

จ านวน 1,500 บาท จ านวน 1,500 บาท 12 กุมภาพนัธ ์2559

14        5,900.00        5,900.00 ตกลงราคา ร้านไมโครคอม ร้านไมโครคอม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง81/2559

จ านวน 5,900บาท จ านวน 5,900 บาท 15 กุมภาพนัธ ์2559

15      21,760.00      21,760.00 ตกลงราคา อัครพลเซอร์วสิ อัครพลเซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง82/2559

จ านวน 21,760บาท จ านวน 21,760 บาท 15 กุมภาพนัธ ์2559

16        2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา นายเชื้อ ภู่เกตุ นายเชื้อ ภู่เกตุ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง83/2559

จ านวน 2,000 บาท จ านวน 2,000 บาท 19 กุมภาพนัธ ์2559

จ้างเหมาจัดท าตรายาง ส านักปลัด

จ้างเหมอาหารวา่งประชุมสภาฯ

จ้างเหมาจัดท าตรายาง ส านักปลัด

จ้างเหมาจัดท าตรายาง กองช่าง

จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปดิ
ส านักงาน

จ้างเหมาตักสิ งปฏกิูล

จ้างเหมาซ่อมรถน้ า

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองคลัง

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองช่าง

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ส านักปลัด



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน ก.พ.5917   117,000.00   117,000.00 ตกลงราคา 1.บ.พระพรหมน าเจริญ จก. บ.พระพรหมน าเจริญ จก. สัญญาจ้าง 11/2559

เสนอ 116,000 บาท จ านวน116,000 บาท 24 กุมภาพนัธ ์2559

2.เรืองบปุผา กอ่สร้าง

เสนอ 127,000 บาท

3.ฐานติารุ่งเรือง

เสนอ 125,000 บาท

18      97,000.00      97,000.00 ตกลงราคา 1.บ.พระพรหมน าเจริญ จก. บ.พระพรหมน าเจริญ จก. สัญญาจ้าง 12/2559

เสนอ 97,000 บาท จ านวน 97,000 บาท 24 กุมภาพนัธ ์2559

2.เรืองบปุผา กอ่สร้าง

เสนอ 104,000 บาท

3.ฐานติารุ่งเรือง

เสนอ 110,000 บาท

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุกบดอัด  หมู่ที  19

เสนอราคาต  าสุดและมี
คุณสมบติัครบถ้วน

จ้างเหมาโครงการเทคอนกรีตที 
จอดรถผู้มาติดต่อราชการ อบต.
สระสี มุม

เสนอราคาต  าสุดและมี
คุณสมบติัครบถ้วน


