
ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ์             540.00 540.00                ตกลงซ้ือ
นายวงค์อมร สุขประเทอืง
เสนอ 540 บาท

นายวงค์อมร สุขประเทอืง
จ านวน 540 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 162 /

2559
1 กรกฎาคม  2559

2 จ้างเหมารายวันครูศูนย์เด็ก        18,600.00            18,600.00 ตกลงจ้าง
น.ส.ปยิธดา คงพากเพยีร
เสนอ 18600 บาท

น.ส.ปยิธดา คงพากเพยีร
จ านวน 18600 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 163 /

2559
1 กรกฎาคม  2559

3
จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

       10,793.97            10,793.97 ตกลงซ้ือ
นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
เสนอ 10793.97 บาท

นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
จ านวน 10793.97 บาท เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 
164/2559

4 กรกฎาคม  2559

4
จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว
ส านกัปลัด

       11,803.77            11,803.77 ตกลงซ้ือ
นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
เสนอ 11,803.77 บาท

นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
จ านวน 11,803.77 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

165/2559
4 กรกฎาคม 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......กรกฎาคม................
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

แบบ สขร .1



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

5 จัดซ้ือตู้เอกสาร 11,880.00       11,880.00           ตกลงซ้ือ
นายชวลิต จิระอรุณ
เสนอ11,880 บาท

นายชวลิต จิระอรุณ
จ านวน 11,880 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

166/2559
5 กรกฎาคม 2559

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 300.00            300.00                ตกลงซ้ือ
ร้าน คชธรกอ๊ปปี้
เสนอ 300 บาท

ร้าน คชธรกอ๊ปปี้
จ านวน  300 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 167 /

2559
7 กรกฎาคม 2559

7 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,522.00       14,522.00           ตกลงจ้าง
ไนซ์อนิเตอร์ซัพพาย
เสนอ 14,522 บาท

ไนซ์อนิเตอร์ซัพพาย
จ านวน 14,522 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

168/2559
12 กรกฎาคม 2559

8 ซ่อมแอร์กองช่าง 15,840.00       15,840.00           ตกลงจ้าง
นายจิระพนธ์ สระทองจีน
เสนอ 15,840 บาท

นายจิระพนธ์ สระทองจีน
จ านวน 15,840 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

169/2559
12 กรกฎาคม 2559

9 ซ่อมรถขยะ 98-1487 1,670.00          1,670.00             ตกลงจ้าง
นายธ ามรงค์ นาคนุ่ม
เสนอ 1,670 บาท

นายธ ามรงค์ นาคนุ่ม
เสนอ 1,670 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

170/2559
12 กรกฎาคม  2559

10 ซ่อมแอร์ส านกัปลัด 3,500.00          3,500.00             ตกลงจ้าง
นายจิระพนธ์ สระทองจีน
เสนอ3,500 บาท

นายจิระพนธ์ สระทองจีน
จ านวน 3,500 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

171/2559
22 กรกฎาคม 2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

11 จัดหาเต็นทแ์ละเกา้อี้ 8,450.00          8,450.00             ตกลงจ้าง
นายสัญญา อ่ าบางยุง
เสนอ 8,450บาท

นายสัญญา อ่ าบางยุง
จ านวน 8,450บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

172/2559
25 กรกฎาคม 2559

12 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 4,680.00          4,680.00             ตกลงราคา
ร้านจุฑามณีโฆษณา
เสนอ 4,680 บาท

ร้านจุฑามณีโฆษณา
จ านวน 4,680 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

173/2559
25 กรกฎาคม 2559

13 จัดหาอาหารวางพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,000.00          3,000.00             ตกลงซ้ือ
นายชัยรันต์ แสวงสุข
เสนอ 275 บาท

นายชัยรันต์ แสวงสุข
จ านวน 275 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

174/2559
25 กรกฎาคม 2559

14
โครงการขยายทอ่เมนประปา
หมู่ที่ 9

180,000.00     180,000.00         ตกลงราคา

1. บริษทั วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 180,000 บาท
2.บริษทั นวิัฒนม์อเตอร์ (2003)
จ ากดั
เสนอ 183,000 บาท
3.หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 182,000 บาท

 บริษทั วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 180,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 31/2559
7 มถิุนายน 2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15
โครงการจ้างเหมากอ่สร้างฝาย
กั้นน้ าหมู่ที่ 1

180,000.00     180,000.00         ตกลงราคา

1. บริษทั วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 180,000 บาท
2.บริษทั นวิัฒนม์อเตอร์ (2003)
จ ากดั
เสนอ 183,000 บาท
3.หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 182,000 บาท

 บริษทั วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 180,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 27/2559
26 2559

16
โครงการจ้างเหมาว่างทอ่ระบาย
น้ า หมู่ที9่

58,000.00       58,000.00           ตกลงราคา

1. บริษทั วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 58,000 บาท
2.บริษทั นวิัฒนม์อเตอร์ (2003)
จ ากดั
เสนอ 59,000 บาท
3.หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 60,000 บาท

 บริษทั วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 58,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 35/2559
24 มถิุนายน  2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

17
โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล.
หมู่ที่ 22

188,000.00     188,000.00         ตกลงราคา

1. บริษทั วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 188,000 บาท
2.บริษทั นวิัฒนม์อเตอร์ (2003)
จ ากดั
เสนอ 189,000 บาท
3.หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 190,000 บาท

 บริษทั วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จ ากดั
เสนอ 188,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 34/2559
24 มถิุนายน  2559

18
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 
6,17,24

39,000.00       39,000.00           ตกลงราคา

1. ฐานติารุ่งเรือง
เสนอ 41,000 บาท
2. เรืองบปุผา กอ่สร้าง
เสนอ 43,000 บาท
3. อคัรพลเซอร์วิส
เสนอ 39,000 บาท

อคัรพลเซอร์วิส
เสนอ 39,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 32/2559
16 มถิุนายน  2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

19
โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อม
ซัมเมร์ิส หมู่ที2่3

160,000.00     160,000.00         ตกลงราคา

1. ฐานติารุ่งเรือง
เสนอ 160,000 บาท
2. เรืองบปุผา กอ่สร้าง
เสนอ 166,000 บาท
3. อคัรพลเซอร์วิส
เสนอ 165,000 บาท

 ฐานติารุ่งเรือง
เสนอ 160,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 29/2559
27 พฤษภาคม  2559














