
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 143 /

2559
1 มถิุนายน  2559

2 จัดซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร             749.00 749.00                ตกลงจ้าง
หา้งหุ้นส่วน ไนซ์อนิเตอร์ 
ซัพพลาย
เสนอ 749 บาท

หา้งหุ้นส่วน ไนซ์อนิเตอร์ 
ซัพพลาย
จ านวน 749 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 146 /

2559
6 มถิุนายน  2559

3 ซ่อมรถกระบะ           9,200.00 9,200.00             ตกลงจ้าง
ส.สยามออโต้เซอร์วิส
เสนอ 9,200 บาท

ส.สยามออโต้เซอร์วิส
จ านวน 9,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 
147/2559

 7 มถิุนายน 2559

4 จัดซ้ือหมกึเคร่ืองถ่าย           9,899.64              9,899.64 ตกลงซ้ือ
หา้งหุ้นส่วน ไนซ์อนิเตอร์ 
ซัพพลาย
เสนอ 9,899.64 บาท

หา้งหุ้นส่วน ไนซ์อนิเตอร์ ซัพ
พลาย
เสนอ 9,899.64บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

148/2559
7 มถิุนายน 2559

5 จัดหาอาหารว่าง             750.00 750.00                ตกลงซ้ือ
นายชัยรัตน ์แสวงสุข
เสนอ 750 บาท

นายชัยรัตน ์แสวงสุข
จ านวน 750 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

149/2559
8 มถิุนายน 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......มิถุนายน................
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

แบบ สขร .1



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

6 จัดหาตู้เอกสารชนดิ 2 บานเปดิ 24,000.00       24,000.00           ตกลงซ้ือ
นายชวลิต จิระอรุณ
เสนอ 24,000 บาท

นายชวลิต จิระอรุณ
จ านวน  24,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

150/2559
8 มถิุนายน 2559

7 จ้างถ่ายเอกสารประชุมสภา 1,160.00          1,160.00             ตกลงจ้าง
นายคชธร สุรบญุศักด์ิ
เสนอ 1,160 บาท

นายคชธร สุรบญุศักด์ิ
จ านวน 1,160 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

151/2559
10 มถิุนายน 2559

8 จัดหาอาหารว่าง 1,375.00          1,375.00             ตกลงซ้ือ
นายชัยรัตน ์แสวงสุข
เสนอ1,375 บาท

นายชัยรัตน ์แสวงสุข
จ านวน 1,375 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

152/2559
10 มถิุนายน 2559

9 จัดซ้ือวัสดุ(วาตภยั) 33,000.00       33,000.00           ตกลงซ้ือ
ร้าน นอ้งเล็ก เสาเข็ม
เสนอ 33,000 บาท

ร้าน นอ้งเล็ก เสาเข็ม
จ านวน 33,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

153/2559
13 มถิุนายน 2559

10
จัดท าปา้ยไวนลิ โครงการ
"รักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน"

518.00            518.00                ตกลงจ้าง
นายธีรศักด์ิ สุนทรอภชิาติ
เสนอ 518 บาท

นายธีรศักด์ิ สุนทรอภชิาติ
จ านวน 518 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

154/2559
15 มถิุนายน 2559

11 จัดซ่อมรถกระบะ 19,210.00       19,210.00           ตกลงจ้าง
ส.สยามออโต้เซอร์วิส
เสนอ 19,210 บาท

ส.สยามออโต้เซอร์วิส
จ านวน 19,210 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

156/2559
15 มถิุนายน2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

12 จัดจ้างซ่อมรถบรรทกุขยะ 2,140.00          2,140.00             ตกลงจ้าง
นายธนธิป สระทองปล่ัง
เสนอ 2,140 บาท

นายธนธิป สระทองปล่ัง
จ านวน 2,140 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

157/2559
16 มถิุนายน 2559

13
จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์การออก
เสียงประชามติ

12,432.00       12,432.00           ตกลงจ้าง
นายธีรศักด์ิ สุนทรอภชิาติ
เสนอ 12,432 บาท

นายธีรศักด์ิ สุนทรอภชิาติ
จ านวน 12,432 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

158/2559
16 มถิุนายน 2559

14 จัดหาอาหารว่าง 275.00            275.00                ตกลงจ้าง
นายชัยรันต์ แสวงสุข
เสนอ 275 บาท

นายชัยรันต์ แสวงสุข
เสนอ 275 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

159/2559
20 มถิุนายน 2559

15 จัดซ่อมรถน้ า 13,800.00       13,800.00           ตกลงจ้าง
นางสาวฐานติา หร่ังฤทธ์
เสนอ 13,800 บาท

นางสาวฐานติา หร่ังฤทธ์
จ านวน 13,800 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

160/2559
 27 มถิุนายน 2559

16
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า
หมู่ที่ 13

150,000.00     150,000.00         ตกลงราคา

1.บริษทั พระพรหมน าเจริญ
เสนอ 150,000 บาท
2.บริษทั เรดมกิซ์ จ ากดั
เสนอ 151,000 บาท
3.หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 153,000 บาท

บริษทั พระพรหมน าเจริญ
เสนอ 150,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 23/2559
24 พฤษภาคม 2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

17
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า
หมู่ที่ 23

110,000.00     110,000.00         ตกลงราคา

1.บริษทั พระพรหมน าเจริญ
เสนอ 110,000 บาท
2.บริษทั เรดมกิซ์ จ ากดั
เสนอ 112,000 บาท
3.หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 113,000 บาท

บริษทั พระพรหมน าเจริญ
เสนอ 110,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 25/2559
24 พฤษภาคม 2559

18
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า
หมู่ที่ 19

27,000.00       27,000.00           ตกลงราคา

1.บริษทั พระพรหมน าเจริญ
เสนอ 27,000 บาท
2.บริษทั เรดมกิซ์ จ ากดั
เสนอ 28,000 บาท
3.หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 29,000 บาท

บริษทั พระพรหมน าเจริญ
เสนอ 27,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 24/2559
24 พฤษภาคม 2559

19
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า
หมู่ที่ 1

153,000.00     153,000.00         ตกลงราคา

1.บริษทั พระพรหมน าเจริญ
เสนอ 153,000 บาท
2.บริษทั เรดมกิซ์ จ ากดั
เสนอ 154,000 บาท
3.หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 155,000 บาท

บริษทั พระพรหมน าเจริญ
เสนอ 153,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 24/2559
24 พฤษภาคม 2559










