
แบบ สขร.๑

1 138,000 138,000 สอบราคา บ.วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จก. บ.วาย.พ.ี88 กรุ๊ป จก. เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 19/2558

เสนอ ราคา 138,000 บ. ราคา 138,000 บ.  10 สิงหาคม 2558

บ.พระพรหมน่าเจริญ จก.

เสนอ ราคา 138,000 บ.

2 306,000 306,000 สอบราคา บ.พระพรหมน่าเจริญ จก. บ.พระพรหมน่าเจริญ จก. เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 20/2558

เสนอ ราคา 305,000 บ.  ราคา 305,000 บ.  10 สิงหาคม 2558

บ.ท.ีซี.ด ดีพเวลล์
เสนอ ราคา 306,000 บ.

3 306,000 306,000 สอบราคา บ.พระพรหมน่าเจริญ จก. บ.พระพรหมน่าเจริญ จก. เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 21/2558

เสนอ ราคา 305,000 บ.  ราคา 305,000 บ.  10 สิงหาคม 2558

บ.ท.ีซี.ด ดีพเวลล์
เสนอ ราคา 306,000 บ.

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    สิงหาคม
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม  

 วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2558 

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที  6

โครงการจ้างเหมาติดต้ังหอถัง
ประปาหมู่บา้น หมู่ที  21

โครงการจ้างเหมาติดต้ังหอถัง
ประปาหมู่บา้น หมู่ที  15



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที  6

4 จ้างเหมาเจ้าหน้าที บนัทกึ 6,300 6,300 ตกลงราคา นางสาวกรรภริมย์ กล่อมพุ่ม นางสาวกรรภริมย์ กล่อมพุ่ม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 145/2558

ข้อมูล จ่านวน 6,300 บาท จ่านวน 6,300 บาท ลงวนัที  3 ส.ค. 58

5 17,240 17,240 ตกลงราคา นายประสาร  แช่มช้อย นายประสาร  แช่มช้อย เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 146/2558
จ่านวน 17,240 บาท จ่านวน 17,240 บาท ลงวนัที  3 ส.ค. 58

6 8,300 8,300 ตกลงราคา นายสัญญา  อ ่าบางยุง นายสัญญา  อ ่าบางยุง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 147/2558

จ่านวน 83,00 บาท จ่านวน 83,00 บาท ลงวนัที  3 ส.ค. 58

7 1,440 1,440 ตกลงราคา นายธรีศักด์ิ  สุนทรอภชิาติ นายธรีศักด์ิ  สุนทรอภชิาติ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 148/2558

จ่านวน 1,440 บาท จ่านวน 1,440 บาท ลงวนัที  3 ส.ค. 58

8   12,636.70   12,636.70 ตกลงราคา บริษทั ทเีอสเอ็น เซอร์วสิ บริษทั ทเีอสเอ็น เซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 149/2558

จ่านวน 12,636.70 บาท จ่านวน 12,636.70 บาท ลงวนัที  3 ส.ค. 58

9 27,000 27,000 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 150/2558

จ่านวน 27,000 บาท จ่านวน 27,000 บาท ลงวนัที  4 ส.ค. 58

10 25,920 25,920 ตกลงราคา นายธรีศักด์ิ  สุนทรอภชิาติ นายธรีศักด์ิ  สุนทรอภชิาติ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 151/2558

จ่านวน 25,920 บาท จ่านวน 25,920 บาท ลงวนัที  4 ส.ค. 58

11 400 400 ตกลงราคา นายธนธปิ  สระทองปลั ง นายธนธปิ  สระทองปลั ง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 152/2558

จ่านวน 400 บาท จ่านวน 400 บาท ลงวนัที  13 ส.ค. 58

12 1,500 1,500 ตกลงราคา นายจิรพนธ ์สระทองจีน นายจิรพนธ ์สระทองจีน เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 153/2558

จ่านวน 1,500 บาท จ่านวน 1,500 บาท ลงวนัที  13 ส.ค. 58

13 1,500 1,500 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 154/2558

จ่านวน 1,500 บาท จ่านวน 1,500 บาท ลงวนัที  13 ส.ค. 58

จัดสถานที  ของโครงการ อบต.สระ
สี มุมสัมพนัธ์

จ้างเหมาอาหาร และน้่าดื ม
โครงการ อบต.สระสี มุมสัมพนัธ์

จ้างเหมาจัดท่าปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ อบต.สระสี มุมสัมพนัธ์

ซ่อมเครื องพน่หมอกควนั เลข
ครุภณัฑ์ 054-56-0008

จ้างเหมาติดไฟประดับ โครงการ 
วนัแม่

จ้างเหมาจัดท่าปา้ยเทดิพระเกียรติ
โครงการ วนัแม่

จ้างเหมาซ่อมรถขยะ 86-7174

จ้างเหมาซ่อมแอร์

จ้างเหมาจัดท่าอาหารวา่ง ประชุม
สภา



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที  6

14 6,500 6,500 ตกลงราคา นางสมนึก  มหาบณุย์ นางสมนึก  มหาบณุย์ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 156/2558

จ่านวน 6,500 บาท จ่านวน 6,500 บาท ลงวนัที  25 ส.ค. 58

15 640 640 ตกลงราคา นายธรีศักด์ิ  สุนทรอภชิาติ นายธรีศักด์ิ  สุนทรอภชิาติ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 158/2558

จ่านวน 640 บาท จ่านวน 640 บาท ลงวนัที   ส.ค. 58

16 จัดซ้ืออาหารวา่ง 1,500 1,500 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 56/2558

จ่านวน 1,500 บาท จ่านวน 1,500 บาท ลงวนัที  3 ส.ค. 58

17 12,500 12,500 ตกลงราคา นายประจักษ ์ เอี ยมสอาด นายประจักษ ์ เอี ยมสอาด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 57/2558
จ่านวน 12,500 บาท จ่านวน 12,500 บาท ลงวนัที  4 ส.ค. 58

18 9,850 9,850 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 58/2558

จ่านวน 83,00 บาท จ่านวน 83,00 บาท ลงวนัที  4 ส.ค. 58

19 3,570 3,570 ตกลงราคา หจก.ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย หจก.ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 59/2558

จ่านวน 1,440 บาท จ่านวน 1,440 บาท ลงวนัที  13 ส.ค. 58

20     8,920.00     8,920.00 ตกลงราคา หจก.ปฐมครุภณัฑ์ หจก.ปฐมครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 60/2558

จ่านวน 8,920 บาท จ่านวน8,920บาท ลงวนัที  25 ส.ค. 58

21 5,925 5,925 ตกลงราคา ร้านทวพีรรณ ร้านทวพีรรณ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 61/2558

จ่านวน 5,925 บาท จ่านวน 5,925 บาท ลงวนัที  25 ส.ค. 58

22 7,056 7,056 ตกลงราคา ร้านทวพีรรณ ร้านทวพีรรณ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 62/2558

จ่านวน 7,056 บาท จ่านวน 7,056 บาท ลงวนัที  25 ส.ค. 58

23 240 240 ตกลงราคา ร้านทวพีรรณ ร้านทวพีรรณ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 63/2558

จ่านวน 240 บาท จ่านวน 240 บาท ลงวนัที  26 ส.ค. 58

จัดซ้ือ ธงตราสัญลักษณ์ วนัแม่

จัดซ้ือดอกไม้ประดับซุ้ม วนัแม่

จัดซ้ือหมึกเครื องโทรสาร

จ้างเหมาอาหาร และอาหารวา่ง
โครงการ ฝึกอบรมการเพาะเหด็ฟาง

จ้างเหมาจัดท่าปา้ยโครงการ
ฝึกอบรมการเพาะเหด็ฟาง

จัดซ้ือหมึกเครื องถ่ายเอกสาร

จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวกองช่าง

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างกองช่าง

จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะ



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที  6

24 9,260 9,260 ตกลงราคา นางทศัน์มน ภนิันทร์รัชตธร นางทศัน์มน ภนิันทร์รัชตธร เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 64/2558

จ่านวน 9,260 บาท จ่านวน 9,260บาท ลงวนัที  26 ส.ค. 58

25 14,280 14,280 ตกลงราคา ร้านทวพีรรณ ร้านทวพีรรณ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 65/2559

จ่านวน 14,280 บาท จ่านวน14,280 บาท ลงวนัที  26 ส.ค. 59

26 49,701 49,701 ตกลงราคา ร้าน ไมโครคอม ร้าน ไมโครคอม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 66/2560

จ่านวน 49,701 บาท จ่านวน 49,701 บาท ลงวนัที  28 ส.ค. 59

27 12,928 12,928 ตกลงราคา ร้าน ไมโครคอม ร้าน ไมโครคอม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 67/2561

จ่านวน 12,928 บาท จ่านวน 12,928 บาท ลงวนัที  28 ส.ค. 59

28 24,924 24,924 ตกลงราคา ร้าน ไมโครคอม ร้าน ไมโครคอม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 68/2562

จ่านวน 24,925 บาท จ่านวน 24,925 บาท ลงวนัที  28 ส.ค. 59

จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส่านักปลัด

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส่วน
การศึกษาฯ

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง

จัดซ้ืออุปกรณ์ โครงการฝึกอบรม
การเพาะเหด็ฟาง


