
แบบ สขร.๑

1      67,846.38      67,846.38 ตกลงราคา สหกรณ์โคนมก าแพงแสน สหกรณ์โคนมก าแพงแสน เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 23/2559

จ านวน67846.38 บาท จ านวน 67846.38 บาท 2 พฤศจิกายน 2558

2        4,303.54        4,303.54 ตกลงราคา บ.โตโยต้า บ.โตโยต้า เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว  บนัทกึตกลงจ้าง24/2559

เสนอ ราคา 4,303.54 บ. ราคา 4,303.54 บ. 2 พฤศจิกายน 2558

3        6,639.35        6,639.35 ตกลงราคา บ.โตโยต้า บ.โตโยต้า เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 25/2559

เสนอ ราคา 6,639.35 บ. ราคา 6,639.35 บ. 2 พฤศจิกายน 2558

4        8,538.60        8,538.60 ตกลงราคา หจก.ไนซ์อนิเตอร์ซัพพลาย หจก.ไนซ์อนิเตอร์ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 26/2559

จ านวน8,538.60 บาท จ านวน8,538.60 บาท 2 พฤศจิกายน 2558

5           375.00           375.00 ตกลงราคา นายสัญญา  อ  าบางยุง นายสัญญา  อ  าบางยุง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 27/2559

จ านวน  375 บาท จ านวน   375 บาท 9 พฤศจิกายน 2558

6 ซ่อมเครื องปรับอากาศ      95,000.00      95,000.00 ตกลงราคา นายจิรพนธ ์ สระทองจีน นายจิรพนธ ์ สระทองจีน เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว  บนัทกึตกลงจ้าง 28/2559

จ านวน   9,500  บาท จ านวน   9,500  บาท 10 พฤศจิกายน 2558

7        3,430.00        3,430.00 ตกลงราคา ร้าน พ.ีอาร์.แอร์แอนด์.ซาวด์ ร้าน พี.อาร์.แอร์แอนด์.ซาวด์ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว  บนัทกึตกลงจ้าง 30/2559

จ านวน   3,430 บาท จ านวน 3,430 บาท 10 พฤศจิกายน 2558

เปลี ยนอะไหล่รถตู้

จ้างเหมาอาหารวา่ง ประชุม สปสช.

ซ่อมเครื องปรบอากาศรถขยะ

ซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร AR-M205

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม  

 วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

จัดซ้ืออาหารเสริมนม

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จ้างเหมาถ่ายน้ ามันเครื องรถตู้



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

จัดซ้ืออาหารเสริมนม

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

8        1,582.00        1,582.00 ตกลงราคา ร้านคชธรก๊อปปี้ ร้านคชธรก๊อปปี้ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 31/2559

จ านวน1,582 บาท จ านวน1,582 บาท 12 พฤศจิกายน 2558

9      16,200.00      16,200.00 ตกลงราคา จุฑามณีโฆษณา จุฑามณีโฆษณา เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 32/2559

จ านวน 16,200 บาท จ านวน 16,200 บาท 12 พฤศจิกายน 2558

10        7,950.00        7,950.00 ตกลงราคา นายประจักษ ์ เอี ยมสอาด นายประจักษ ์ เอี ยมสอาด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 33/2559

จ านวน 7,950บาท จ านวน 7,950บาท 16 พฤศจิกายน 2558

11           750.00           750.00 ตกลงราคา นายสัญญา  อ  าบางยุง นายสัญญา  อ  าบางยุง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 34/2559

จ านวน 750 บาท จ านวน 750 บาท 19 มกราคม 2443

12        1,000.00        1,000.00 ตกลงราคา นายประสาน  สุขเกษม นายประสาน  สุขเกษม เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 35/2559

จ านวน 1,000 บาท จ านวน 1,000 บาท 25 พฤศจิกายน 2558

13           682.00           682.00 ตกลงราคา ร้านคชธรก๊อปปี้ ร้านคชธรก๊อปปี้ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 36/2559

จ านวน 682 บาท จ านวน 682 บาท 27 มกราคม 2558

14      10,060.00      10,060.00 ตกลงราคา อัครพลเซอร์วสิ อัครพลเซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 37/2559

จ านวน 10,060บาท จ านวน 10,060บาท 27 พฤศจิกายน 2558

15           300.00           300.00 ตกลงราคา นายสัญญา  อ  าบางยุง นายสัญญา  อ  าบางยุง เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 38/2559

จ านวน 300 บาท จ านวน 300 บาท 27 พฤศจิกายน 2558

16      21,000.00      21,000.00 ตกลงราคา นายประจักษ ์ เอี ยมสอาด นายประจักษ ์ เอี ยมสอาด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 39/2559

จ านวน21,000 บาท จ านวน21,000 บาท 27 พฤศจิกายน 2558

17        3,000.00        3,000.00 ตกลงราคา นายประจักษ ์ เอี ยมสอาด นายประจักษ ์ เอี ยมสอาด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 40/2559

จ านวน 3,000 บาท จ านวน 3,000 บาท 27 พฤศจิกายน 2558

จ้างเหมาอาหารวา่ง 12 ชุด

จัดซ้ือธง วนัพอ่

จัดซ้ือธง ปั่นเพื อพอ่

จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จ้างหมาอาหารวา่งประชุมแผนฯ

จ้างเมาจัดท าพวงมาลาอินทรศักด์ิฯ

ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 11 ชุด

ซ่อมเบรกรถน้ า

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลปั่นเพื อพอ่



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

จัดซ้ืออาหารเสริมนม

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

18      37,821.00      37,821.00 ตกลงราคา จุฑามณีโฆษณา จุฑามณีโฆษณา เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 41/2559

จ านวน 10,875 บาท จ านวน 10,875 บาท 27 พฤศจิกายน 2558

19      11,500.00      11,500.00 ตกลงราคา นายประสาร  แช่มช้อย นายประสาร  แช่มช้อย เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว บนัทกึตกลงจ้าง 42/2559

จ านวน 11,500 บาท จ านวน 11,500 บาท 27 พฤศจิกายน 2558

20 ก่อสร้างร้ัวอบต.    272,000.00    272,000.00 ตกลงราคา บ.ไกรชนะ คอนสตรัคชั น จก บ.ไกรชนะ คอนสตรัคชั น จก เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้าง 5/2559

จ านวน   271,000  บาท จ านวน   271,000  บาท 23 พฤศจิกายน 2558

บ.พระพรหมน าเจริญ จก
จ านวน   272,000  บาท

จัดซ้ือดอกไม้ประดับวนัพอ่

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลเฉลิมพระ
เกียรติ


