
แบบ สขร.๑

1        1,440.00        1,440.00 ตกลงราคา จุฑามณีโฆษณา จุฑามณีโฆษณา เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 58/2559

จ านวน 1,440 บาท จ านวน 1,440 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4 มกราคม 2559

2             50.00           540.00 ตกลงราคา นางธญัญารัตน์ จิรสกุลไทย นางธญัญารัตน์ จิรสกุลไทย เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว  บนัทกึตกลงจ้าง 59/2559

เสนอ ราคา 540 บาท เสนอ ราคา 540 บาท 4 มกราคม 2559

3      24,550.00      24,550.00 ตกลงราคา นายประจักษ ์เอี่ยมสอาด นายประจักษ ์เอี่ยมสอาด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 60/2559

เสนอ ราคา21,675 บ. เสนอ ราคา21,675 บ. 4 มกราคม 2559

4           575.00           575.00 ตกลงราคา นายสัญญา  อ่ าบางยุง นายสัญญา  อ่ าบางยุง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 61/2559

เสนอ ราคา 575 บ. เสนอ ราคา 575 บ. 4 มกราคม 2559

5   147,000.00   147,000.00 ตกลงราคา 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง ฐานติารุ่งเรือง สัญญาจ้าง 7/2559

เสนอ 142,000 บาท 7 มกราคม 2559

2.ฐานติารุ่งเรือง

เสนอ 137,000 บาท จ านวน 42,500 บาท

6           600.00           600.00 ตกลงราคา วงค์อมรสุขประเทอืง วงค์อมรสุขประเทอืง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 62/2559

เสนอ ราคา 600 บ. จ านวน 600 บ. 4 มกราคม 2559

7   100,000.00   100,000.00 ตกลงราคา บริษทั เพยีวพลังงานไทย จ ากดั บริษทั เพยีวพลังงานไทย จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 63/2559

จ านวน 100,000 บาท จ านวน 100,000 บาท 4 มกราคม 2559

จ้างเหมาอาหารวา่ง 19 ชุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม  

 วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ.2559 

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล โครงการ
วนัเด็ก 4 ปา้ย

จ้างเหมาจัดท าเกียรติบตัรพร้อมใส่
กรอบ

จัดซ้ือของขวญัวนัเด็ก

เสนอราคาต่ าสุดและมี
คุณสมบติัครบถ้วน

จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน ม.ค.59

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางทอ่
ระบายน้ า หมู่ที่ 2,20



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล โครงการ
วนัเด็ก 4 ปา้ย

8        1,420.00        1,420.00 ตกลงราคา ร้านทองปล่ังไดนาโม ร้านทองปล่ังไดนาโม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 64/2559

จ านวน 1,420บาท จ านวน 1,420บาท 20 มกราคม 2559

9        9,899.64        9,899.64 ตกลงราคา หจก.ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย หจก.ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 65 /2559

จ านวน 9,899.64 บาท จ านวน 9,899.64 บาท 21 มกราคม 2559

10        4,000.00        4,000.00 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 66 /2559

จ านวน 4,000  บาท จ านวน 4,000  บาท 27 มกราคม 2559

11        7,351.97        7,351.97 ตกลงราคา หจก.ต้ังเส่ียฮวด (1985) หจก.ต้ังเส่ียฮวด (1985) เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 67 /2559

จ านวน 7351.97 บาท จ านวน 7351.97 บาท 29 มกราคม 2559

12   336,000.00   336,000.00 ตกลงราคา 1.บ.พระพรหมน าเจริญ จก. บ.พระพรหมน าเจริญ จก. สัญญาจ้าง 8/2559

เสนอ 334,000 บาท จ านวน 334,000 บาท 27 มกราคม 2559

2.บ.เรดมกิซ์ จก.

เสนอ 359,000 บาท

13   147,000.00   147,000.00 ตกลงราคา 1.บ.พระพรหมน าเจริญ จก. บ.พระพรหมน าเจริญ จก. สัญญาจ้าง 9/2559
เสนอ 146,000 บาท จ านวน 146,000 บาท 29 มกราคม 2559
2.บ.เรดมกิซ์ จก.

เสนอ 149,000 บาท

14   111,000.00   111,000.00 ตกลงราคา 1.บ.พระพรหมน าเจริญ จก. บ.พระพรหมน าเจริญ จก. สัญญาจ้าง 9/2559
เสนอ 110,000 บาท จ านวน 112,000 บาท 29 มกราคม 2559
2.บ.เรดมกิซ์ จก.

เสนอ 112,000 บาท

จ้างเหมาถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถขยะ 
89-1487 นฐ

ซ่อมรถกะบะ บบ 5840 นฐ

ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
AR-5520 N

จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟา้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ

จ้างเหมาโครงการลงหนิคลุก
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 6และหมู่ที่ 22

เสนอราคาต่ าสุดและมี
คุณสมบติัครบถ้วน

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหนิคลุกบด
อัด หมู่ที่ 7

เสนอราคาต่ าสุดและมี
คุณสมบติัครบถ้วน

จ้างเหมาขยายทอ่เมนประปา หมู่ที่
 10

เสนอราคาต่ าสุดและมี
คุณสมบติัครบถ้วน


