
ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1
จัดจ้างซ่อมรถกระบะ 
ทะเบยีน บบ5840

            680.00 380.00                ตกลงจ้าง
นายธ ามรงค์ นาคนุ่ม
เสนอ 680 บาท

นายธ ามรงค์ นาคนุ่ม
จ านวน 680 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 176 /

2559
27 กรกฎาคม  2559

2
จ้างเหมาก าจัดผักตบ
และวัชพชื หมู่ที่ 6

       88,800.00 88,800.00           ตกลงจ้าง

1.อคัรพลเซอร์วิส
เสนอ 88,800 บาท
2.ไกรวิจิตร
เสนอ 92,000 บาท
3.ฐานติารุ่งเรือง

อคัรพลเซอร์วิส
จ านวน  88,800 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 37/2559
22 กรกฎาคม  2559

3 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง           3,050.00 3,050.00             ตกลงซ้ือ
นางสาวอ าไพ เอี่ยมศรีใหญ่
เสนอ 3,050 บาท

นางสาวอ าไพ เอี่ยมศรีใหญ่
จ านวน 3,050 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 184 /

2559
1 สิงหาคม  2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......สิงหาคม................
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

แบบ สขร .1



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

4 จัดจ้างซ่อมแอร์(สป)           5,500.00              5,500.00 ตกลงจ้าง
นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
เสนอ 10793.97 บาท

นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
จ านวน 10793.97 บาท เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว

บนัทกึตกลงจ้าง 
186/2559

2 สิงหาคม  2559

5
จัดจ้างซ่อมแอร์(ศูนย์พฒันา
เด็กล็กบา้นเสืออด่ีาง)

          3,000.00              3,000.00 ตกลงจ้าง
นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
เสนอ 11,803.77 บาท

นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
จ านวน 11,803.77 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

187/2559
3 สิงหาคม 2559

6 ค่าจัดซ้ือยางมะตอย 98,000.00       98,000.00           ตกลงราคา

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

 ฐานติารุ่งเรือง
จ านวน 160,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

บนัทกึตกลงจ้าง 
178/2559

27 กรกฎาคม 2559

7 จัดจ้างซ่อมประตูหอ้งคลัง           4,000.00              4,000.00 ตกลงจ้าง
นายเนอืง ภู่ระหงษ์
เสนอ 4,000 บาท

นายเนอืง ภู่ระหงษ์
จ านวน 4,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

175/2559
25 กรกฎาคม 2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

8
โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อม
ติดต้ังปั้มน้ าแบบจุ่มและปรับปรุง
พร้อมวางทอ่เมนประปาหมู่ที่ 4

366,000.00     366,000.00         ตกลงราคา

1. บ.วาย.พ.ีกรุ๊ปจ ากดั 
เสนอ 366,000 บาท
2. บ.นวิัฒนม์อเตอร์(2003)จ ากดั
เสนอ 367,000 บาท
3. หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 368,000 บาท

บ.วาย.พ.ีกรุ๊ปจ ากดั 
จ านวน 366,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 38/2559
28 กรกฎาคม 2559

9
โครงการขยายทอ่เมนประปา
หมู่ที่ 8

272,000.00     272,000.00         ตกลงราคา

1. บ.วาย.พ.ีกรุ๊ปจ ากดั 
เสนอ  272,000 บาท
2. บ.นวิัฒนม์อเตอร์(2003)จ ากดั
เสนอ 274,000 บาท
3. หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 273,000 บาท

บ.วาย.พ.ีกรุ๊ปจ ากดั 
จ านวน 272,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 30/2559
7 มถิุนายน 2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

10
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส่งเสริมกจิกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลสระส่ีมมุ

700,000.00     700,000.00         สอบราคา

1. บ.ททีเีค เอน็จิเนยีร่ิงแอน
คลาสเวิร์ค
เสนอ 756,300 บาท
2. บจก. ไกรชนะคอนสตรัคชั่น
เสนอ 709,219.57 บาท
3. บ.วาย.พ.ีกรุ๊ปจ ากดั 
เสนอ 700,000 บาท

บ.วาย.พ.ีกรุ๊ปจ ากดั 
จ านวน700,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 33/2559
24 มถิุนายน 2559

11 จัดจ้างซ่อมรถขยะ (86-7174) 15,940.00       15,940.00           ตกลงจ้าง
นางสาวฐานติา หร่ังฤทธิ์
เสนอ 15,940 บาท

นางสาวฐานติา หร่ังฤทธิ์
จ านวน 15,940 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

188/2559
3 สิงหาคม 2559

12 จัดจ้างซ่อมรถตู้(นค 2318) 12,379.90       12,379.90           ตกลงจ้าง
บ.โตโยต้านครปฐม
เสนอ 12,379.90 บาท

บ.โตโยต้านครปฐม
จ านวน 12,379.90 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 189 /

2559
3 สิงหาคม 2559

13 จัดหาอาหารวางพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,375.00          1,375.00             ตกลงจ้าง
นายชัยรัตน ์แสวงสุข
เสนอ 1,375 บาท

นายชัยรัตน ์แสวงสุข
จ านวน 1,375 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

191/2559
9 สิงหาคม 2559

14 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 3,260.00          3,260.00             ตกลงจ้าง
ร้าน คชธรกอ๊ปปี้
เสนอ 3,260 บาท

ร้าน คชธรกอ๊ปปี้
จ านวน  3,260 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

192/2559
9 สิงหาคม 2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15
จ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์
วันแม่

19,440.00       19,440.00           ตกลงจ้าง
ร้านจุฑามณีโฆษณา
เสนอ 19,440 บาท

ร้านจุฑามณีโฆษณา
เสนอ 19,440 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

193/2559
9 สิงหาคม 2559

16 จัดหาธงชาติ 4,200.00          4,200.00             ตกลงจ้าง
นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
เสนอ 4,200 บาท

นายประจักษ ์ เอี่ยมสอาด
เสนอ 4,200 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
บนัทกึตกลงจ้าง 

194/2559
9 สิงหาคม 2559

17
โครงการจ้างเหมาวางทอ่เมน
ประปาหมู่ 13

363,000.00     363,000.00         ตกลงราคา

1. บ.วาย.พ.ีกรุ๊ปจ ากดั 
เสนอ 366,000 บาท
2. บ.นวิัฒนม์อเตอร์(2003)จ ากดั
เสนอ 366,000 บาท
3. หจก. สุข ณัฐชานนท์
เสนอ 368,000 บาท

บ.วาย.พ.ีกรุ๊ปจ ากดั 
จ านวน 363,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 36/2559
7 กรกฎาคม 2559



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

18
โครงการจ้างเหมาเจาะบอ่
บาดาลหมู่ 16

363,000.00     363,000.00         ตกลงราคา

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

 ฐานติารุ่งเรือง
จ านวน 160,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติัครบถ้วน

สัญญาจ้าง 28/2559
27  พฤษภาคม 2559

19
โครงการจ้างเหมาเจาะบอ่
บาดาลพร้อมซัมเมร์ิสหมู่ 23

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


