
ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ์
 เดือน มี.ค 59

690.00 690.00 ตกลงราคา
วงค์อมรสุขประเทอืง
เสนอ 690 บาท

วงค์อมรสุขประเทอืง
จ านวน 690 บาท เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง83 /2559
1 มนีาคม 2559

2 จ้างเหมาแมบ่า้นศูนย์เด็กเสืออด่ีาง ไมเ่กนิ 
500,000.00

500,000 ตกลงราคา
นางอารีย์ สระทองออ้ย
จ านวน 500,000 บ.

นางอารีย์ สระทองออ้ย
จ านวน 500,000 บ. เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 84/2559
1 มนีาคม 2559

3 จ้างเหมาแมบ่า้นศูนย์เด็ก อบต.
สระส่ีมมุ

ไมเ่กนิ 
500,000

500,000 ตกลงราคา นางสาวสมจิต พว่งปาน
จ านวน 500,000 บ.

นางสาวสมจิต พว่งปาน
จ านวน 500,000 บ. เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 85/2559
1 มนีาคม 2559

4 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมลู ไมเ่กนิ 
500,000

500,000 ตกลงราคา นางสาวกรรภริมย์ กล่อมพุ่ม
จ านวน 500,000 บ.

นางสาวกรรภริมย์ กล่อมพุ่ม
จ านวน 500,000 บ. เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 86/2559
1 มนีาคม 2559

6 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง เต็นท ์เกา้อี้ 19,300 19,300 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ ยอดเจริญ
เสนอ 19,300 บ.

นายศิริศักด์ิ ยอดเจริญ
จ านวน 19,300 บ. เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 87/2559
3 มนีาคม 2559

7 จ้างเหมาอาหาร 98,000 98,000 ตกลงราคา นายสัญญา อ่ าบางยุง
เสนอ 98,000 บ.

นายสัญญา อ่ าบางยุง
จ านวน 98,000 บ. เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 88/2559
3 มนีาคม 2559

8 จ้างเหมาปา้ยไวนลิ 972 972 ตกลงราคา นายธีรศักด์ิ สุนทรอภชิาติ
เสนอ 972 บ.

นายธีรศักด์ิ สุนทรอภชิาติ
จ านวน 972 บ. เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 89/2559
3 มนีาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......มีนาคม................
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
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ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

              จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 1,500 1,500 ตกลงราคา
นายประจักษ ์เอี่ยมสอาด
เสนอ1,500 บ.

นายประจักษ ์เอี่ยมสอาด
จ านวน 1,500 บ. เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 90/2559
3 มนีาคม 2559

10 จ้างเหมาปา้ยไวนลิปอ้งกนัอบุติัเหตุ 1,620 1,620 ตกลงราคา
นายธีรศักด์ิ สุนทรอภชิาติ
เสนอ 1,620 บ.

นายธีรศักด์ิ สุนทรอภชิาติ
เสนอ 1,620 บ. เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 91/2559
8 มนีาคม 2559

11 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถขยะ 8,980 8,980 ตกลงราคา พ.ีอาร์.แอร์ แอนด์ซาวด์
เสนอ 8,980 บ.

พ.ีอาร์.แอร์ แอนด์ซาวด์
จ านวน 8,980 บ. เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 92/2559
8 มนีาคม 2559

12 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบอ่
บาดาลพร้อมติดต้ังซัมเมร์ิส 
หมทูี่ 1

312,000 312,000 ตกลงราคา 1. เรืองบปุผา กอ่สร้าง
เสนอ 316,000 บ.
2. อคัรพลเซอร์วิส
เสนอ 315,000 บ.
3.ฐานติา รุ่งเรือง
เสนอ 312,000 บ.

ฐานติา รุ่งเรือง
จ านวน  312,000 บ.

เสนอราคาต่ าสุดและมี
คุณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 13/2559
1 มนีาคม 2559


