
แบบ สขร.๑

1      64,615.60      64,615.60 ตกลงราคา สหกรณ์โคนมก าแพงแสน สหกรณ์โคนมก าแพงแสน เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 44/2559

จ านวน 64,615.60 บาท จ านวน 64,615.60 บาท 1 ธนัวาคม 2558

2           600.00           600.00 ตกลงราคา วงค์อมรสุขประเทอืง วงค์อมรสุขประเทอืง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว  บนัทกึตกลงจ้าง 46/2559

เสนอ ราคา 600 บ. จ านวน 4,303.54 บ. 1 ธนัวาคม 2558

3      19,300.00      19,300.00 ตกลงราคา นายสัญญา  อ  าบางยุง นายสัญญา  อ  าบางยุง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 48/2559

เสนอ ราคา19,300 บ. จ านวน 19,300 บ. 1 ธนัวาคม 2558

4      42,500.00      42,000.00 ตกลงราคา หจก.ไนซ์อนิเตอร์ซัพพลาย หจก.ไนซ์อนิเตอร์ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 49/2559

จ านวน 42,500 บาท จ านวน 42,500 บาท 1 ธนัวาคม 2558

5      11,300.00      11,300.00 ตกลงราคา นายประสาร  แช่มช้อย นายประสาร  แช่มช้อย เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 50/2559

จ านวน 11,300 บาท จ านวน 11,300 บาท 1 ธนัวาคม 2558

6        6,000.00        6,000.00 ตกลงราคา น.ส.ฐานิตา  หรั งฤทธิ์ น.ส.ฐานิตา  หรั งฤทธิ์ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว  บนัทกึตกลงจ้าง 51/2559

จ านวน   6,000 บาท จ านวน  6,000  บาท 1 ธนัวาคม 2558

7        6,927.00        6,927.00 ตกลงราคา ร้านคชธรก๊อปปี้ ร้านคชธรก๊อปปี้ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว  บนัทกึตกลงจ้าง 52/2559

จ านวน   6,927 บาท จ านวน 6,927 บาท 16 ธนัวาคม 2558

จ้างเหมาไฟประดับ วนัพอ่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    ธันวาคม
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม  

 วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จัดซ้ืออาหารเสริมนม

จัดซทอ้หนังสือพมิพเ์ดือน ธค.

จัดซ้ือน้ าดื มวนัพอ่

จ้างเหมาจัดท าซุ้มจุดสตาร์ทปั่น
เพื อพอ่

จ้างเหมาผูกผ้า จัดหาเต้นท ์เก้าอี้
วนัพอ่

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จัดซ้ืออาหารเสริมนม8      56,288.42      56,288.42 ตกลงราคา บ.โตโยต้า บ.โตโยต้า เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 53/2559

จ านวน 56,288.42บาท จ านวน 56,288.42บาท 17 ธนัวาคม 2558

9        1,764.00        1,764.00 ตกลงราคา ร้านคชธรก๊อปปี้ ร้านคชธรก๊อปปี้ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 54/2559

จ านวน1,764 บาท จ านวน1,764 บาท 21 ธนัวาคม 2558

10        1,500.00        1,500.00 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 55/2559

จ านวน 1,500 บาท จ านวน 1,500บาท 21 ธนัวาคม 2558

11      26,730.00      26,730.00 ตกลงราคา จุฑามณีโฆษณา จุฑามณีโฆษณา เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 56/2559

จ านวน 26,730 บาท จ านวน 26,730 บาท 24 ธนัวาคม 2558

12        4,200.00        4,200.00 ตกลงราคา นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ นายศิริศักด์ิ  ยอดเจริญ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 57/2559

จ านวน 4,200 บาท จ านวน 4,200 บาท 24 ธนัวาคม 2558

จ้างเหมาติดต้ังไฟจุดตรวจ จุดสกัด

ซ่อมรถตู้ นค 2318

จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชุมสภา

จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งประชุม
สภา

จ้างเหมาจัดท าปา้ยลดอุบติัเหตุ
ทางถนน


