
ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ
หรือจะจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
(น้้ำมัน)

100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ดำวศรีสุข เสนอรำคำ     100,000 บำท หจก.ดำวศรีสุข รำคำ     100,000 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

1/2563 ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

2 ซ้ืออำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 250 250 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตพร อ่อนทำ เสนอรำคำ            250 บำท นำงสำวรัตพร อ่อนทำ รำคำ            250 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

2/2563 ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563

15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ หงษ์ทอง เสนอรำคำ       15,000 บำท นำยประเสริฐ หงษ์ทอง รำคำ       15,000 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

3/2563 ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

4 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร(ส้ำนักปลัด) 7,200 7,200 เฉพำะเจำะจง บ.นครปฐมโอเอแอนด์
 ซัพพลำย จ้ำกัด

เสนอรำคำ 7,200 บำท บ.นครปฐมโอเอแอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด

รำคำ 7,200 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

4/2563 ลงวันท่ี 1 ต.ค. 62

5 ซ้ืออำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ส้ำหรับประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบล
สระส่ีมุม

500 500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตพร อ่อนทำ เสนอรำคำ 500 บำท นำงสำวรัตพร อ่อนทำ รำคำ 500 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

5/2563 ลงวันท่ี 3 ต.ค. 62

6 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ รถ นค
 2318นฐ

2,660 2,660 เฉพำะเจำะจง พี.อำร์.แอร์แอนด์ซำวด์ เสนอรำคำ 2,660 บำท พี.อำร์.แอร์แอนด์ซำวด์ รำคำ 2,660 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

6/2563 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62

7 จ้ำงซ่อมแซมโช็คประตู ศพด.
อบต.สระส่ีมุม

3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยธนวิชญ์ ทองยอด เสนอรำคำ 3,000 บำท นำยธนวิชญ์ ทองยอด รำคำ 3,000 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

7/2562 ลงวันท่ี 10 ต.ค. 62

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบ สขร .1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม
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8 จ้ำงท้ำพวงมำลำ 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำยสินสมุทร สุขเกษม เสนอรำคำ 1,000 บำท นำยสินสมุทร สุขเกษม รำคำ 1,000 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

8/2563 ลงวันท่ี 10 ต.ค. 62

9 จ้ำงเหมำติดแผ่นสติกเกอร์เส้น
เหลือง

1,848 1,848 เฉพำะเจำะจง นำยสุรัตน์ เห็น
ตระกูลดี

เสนอรำคำ 1,848 บำท นำยสุรัตน์ เห็นตระกูลดี รำคำ 1,848 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

9/2563 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 62

10 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 7,900 7,900 เฉพำะเจำะจง นำยสุรพงษ์ โพธำกุน เสนอรำคำ         2,740 บำท นำยสุรพงษ์ โพธำกุน รำคำ         2,740 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

10/2563 ลงวันท่ี 16 ต.ค. 62

11 จ้ำงซ่อมแซมระบบเครือข่ำย
(เคร่ืองสแกนน้ิวมือ)

963 963 เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอ็นพี
คอมพิวเตอร์

เสนอรำคำ            963 บำท บ.เอ.เอ็นพีคอมพิวเตอร์ รำคำ            963 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

11/2563 ลงวันท่ี 16 ต.ค. 62

12 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน(ป้ำยห้อยคอ) 3,360 3,360 เฉพำะเจำะจง บ.จันทิมำ จ้ำกัด เสนอรำคำ         3,360 บำท บ.จันทิมำ จ้ำกัด รำคำ         3,360 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

12/2563 ลงวันท่ี 18 ต.ค. 62

13 จ้ำงท้ำพวงมำลำ 23 ต.ค 2563 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำยสินสมุทร สุขเกษม เสนอรำคำ         1,000 บำท นำยสินสมุทร สุขเกษม รำคำ         1,000 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

13/2563 ลงวันท่ี 21 ต.ค. 62

14 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) 73,097.22 73,097.22 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนม
ก้ำแพงแสน

เสนอรำคำ 73,097.22 บำท สหกรณ์โคนม
ก้ำแพงแสน

รำคำ 73,097.22 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

14/2563 ลงวันท่ี 24 ต.ค. 62

15 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (ส้ำนักงำนปลัด) 17,488 17,488 เฉพำะเจำะจง บ.จันทิมำ จ้ำกัด เสนอรำคำ 17,488 บำท บ.จันทิมำ จ้ำกัด รำคำ 17,488 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

15/2563 ลงวันท่ี 28 ต.ค. 62

16 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 12,816 12,816 เฉพำะเจำะจง บ.จันทิมำ จ้ำกัด เสนอรำคำ       12,816 บำท บ.จันทิมำ จ้ำกัด รำคำ       12,816 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

16/2563 ลงวันท่ี 28 ต.ค. 62
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17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองสูบน้้ำพร้อมป๊ัมน้้ำ
แบบสำยอ่อน

1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด แสนค้ำ เสนอรำคำ         1,500 บำท นำยสมคิด แสนค้ำ รำคำ         1,500 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

17/2563 ลงวันท่ี 30 ต.ค. 62

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU 350 350 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไมโครคอม เสนอรำคำ            350 บำท ร้ำน ไมโครคอม รำคำ            350 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

18/2563 ลงวันท่ี 30 ต.ค. 62

19 จ้ำงซ่อมเคร่ืองประมวลผล (CPU) 
หมำยครุภัณฑ์ 416-56-0046

900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไมโครคอม เสนอรำคำ            900 บำท ร้ำน ไมโครคอม รำคำ            900 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

19/2563 ลงวันท่ี 30 ต.ค. 62

20 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกขยะ 
89-1487 นครปฐม

18,420 18,420 เฉพำะเจำะจง นำยสุรพงษ์ โพธำกุน เสนอรำคำ       18,420 บำท นำยสุรพงษ์ โพธำกุน รำคำ       18,420 บำท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตำมเง่ือนไข

20/2563 ลงวันท่ี 30 ต.ค. 62

  


