
1 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานวนัพอ่ จ านวน 99,795 99,795 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองวสัดุพนัธ์ ร้านรุ่งเรืองวสัดุพนัธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 10/2558
15  รายการ ราคาที่เสนอ 99,795 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 99,795 บาท ลงวนัที่ 2  ธนัวาคม 2557

2 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 5,300 5,300 ตกลงราคา ร้านโฟกัส เอ็ดดูเคชั่น ร้านโฟกัส เอ็ดดูเคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 11/2558
รายการ ราคาที่เสนอ 5,300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 5,300 บาท ลงวนัที่ 3  ธนัวาคม 2557

3 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 ราย 1,230 1,230 ตกลงราคา หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 12/2558
การ ราคาที่เสนอ 1,230 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 1,230 บาท ลงวนัที่  15  ธนัวาคม 2557

4 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิย ุจ านวน 37,914 37,914 ตกลงราคา หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บุรีรัมย์ หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 13/2558
32  รายการ ราคาที่เสนอ 37,914 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 37,914 บาท ลงวนัที่  15 ธนัวาคม 2557

5 ซ้ือวสัดุการเกษตรจัดท าป้ายหน้า 11,333 11,333 ตกลงราคา ร้านยทุธนาพนัธไ์ม้ ร้านยทุธนาพนัธไ์ม้ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 14/2558
ส านักงาน ราคาที่เสนอ 11,333 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 11,333 บาท ลงวนัที่  18 ธนัวาคม 2557

6 ซ้ือวสัดุครุภัณฑ์ส านักงานซุ้มเทิด 100,000 100,000 ตกลงราคา บ.คัมภีร์มีเดีย จ ากัด บ.คัมภีร์มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 15/2558
พระเกียรติ จ านวน 2 ชุด ราคาที่เสนอ 100,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 100,000 บาท ลงวนัที่  19 ธนัวาคม 2557

7 ซ้ือวสัดุจัดท าป้ายโครงการและ 11,825 11,825 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองวสัดุพนัธ์ ร้านรุ่งเรืองวสัดุพนัธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 16/2558
วสัดุอุปกรณ์อื่นๆ ราคาที่เสนอ 11,825 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 11,825 บาท ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม  2557

(ลงช่ือ)................................................. (ลงชื่อ)..............................................................     (ลงชื่อ)........................................................
   (นางสาวพรรณ์นิกา  โชติรัตนานันท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ)               (นายพลูศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นักวชิาการพสัดุ               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ               ปลัดเทศบาลต าบลสามแวง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2557
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จังหวัดบรุรีมัย์

 ณ  วันที่   31  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2557

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 
แบบ  สขร.  1 



8 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการต้ังด่าน 7,000 7,000 ตกลงราคา ร้านโพรเทคเซฟต้ิ ร้านโพรเทคเซฟต้ิ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 17/2558
ปีใหม่ (แผงเหล็กกั้น) ราคาที่เสนอ 7,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 7,000 บาท ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2557

9 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 7,110 7,110 ตกลงราคา ร้านวนิัย ร้านวนิัย มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  10/2558
4  รายการ ราคาที่เสนอ 7,110 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 7,110 บาท ลงวนัที่ 2  ธนัวาคม 2557

10 จ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเคร่ืองเสียง 47,000 47,000 ตกลงราคา นายสุชาติ นายสุชาติ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 21/2558
และจัดสถานท่ีตามแบบก าหนด ราคาที่เสนอ 74,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 74,000 บาท ลงวนัที่ 2  ธนัวาคม  2557

11 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอก 8,900 8,900 ตกลงราคา บริษัทวรีพล โอเอ จ ากัด บริษัทวรีพล โอเอ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  12/2558
สาร จ านวน 3  รายการ ราคาที่เสนอ 8,900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 8,900 บาท ลงวนัที่ 3  ธนัวาคม 2557

12 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า 21,500 21,500 ตกลงราคา นายเฉลา  จะริบรัมย์ นายเฉลา  จะริบรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 13/2558
ส านักงาน ทต.สามแวง ราคาที่เสนอ 20,094 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 20,094 บาท ลงวนัที่ 9  ธนัวาคม 2557

13 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู6่ 87,000 87,000 ตกลงราคา นายภานุวฒัน์  จะริบรัมย์ นายภานุวฒัน์  จะริบรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 14/2558
ราคาที่เสนอ 81,308 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 81,308 บาท ลงวนัที่   9  ธนัวาคม 2557

14 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายเฉลา  เจริญรัมย์ นายเฉลา  เจริญรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 15/2558
หมู่ท่ี  4 ราคาที่เสนอ 8,411.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 8,411.00 บาท ลงวนัที่  9  ธนัวาคม 2557

(ลงช่ือ)................................................. (ลงชื่อ)..............................................................     (ลงชื่อ)........................................................
  (นางสาวพรรณ์นิกา  โชติรัตนานันท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ)               (นายพลูศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นักวชิาการพสัดุ               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ               ปลัดเทศบาลต าบลสามแวง

ราคาที่เสนอ ราคาที่เสนอ

 ณ  วันที่   31  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2557

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ    รายชื่อผู้เสนอราคาและ    
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2557
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จังหวัดบรุรีมัย์

แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 



15 จ้างเหมาจัดขบวนแห่ งานวา่ว 20,000 20,000 ตกลงราคา นายสุชาติ  สังเกตุกิจ นายสุชาติ  สังเกตุกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 16/2558
ปี 2557 ราคาที่เสนอ 20,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 20,000 บาท ลงวนัที่  17  ธนัวาคม  2557

16 จ้างเหมาจัดท าวา่ง  งานวา่ว ปี 12,000 12,000 ตกลงราคา นายทัน  ปันเงิน นายทัน  ปันเงิน มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  17/2558
2557 ราคาที่เสนอ 12,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 12,000 บาท ลงวนัที่ 17  ธนัวาคม 2557

17 จ้างเหมาจัดท าหมู่บ้านวา่ว ขนาด 25,000 25,000 ตกลงราคา นายเฉลา  เจริญรัมย์ นายเฉลา  เจริญรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 18/2558
3x4 เมตร ราคาที่เสนอ 25,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 25,000 บาท ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2557

18 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 7,000 7,000 ตกลงราคา นายเฉลา  เจริญรัมย์ นายเฉลา  เจริญรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  19/2558
ท่ี 1 ราคาที่เสนอ 6,543 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 6,543 บาท ลงวนัที่ 19  ธนัวาคม 2557

19 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมท่อ 7,900 7,900 ตกลงราคา นายเฉลา  จะริบรัมย์ นายเฉลา  จะริบรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 20/2558
ระบายน้ า หมู่ท่ี 8 ราคาที่เสนอ 7,383 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 7,383 บาท ลงวนัที่ 23  ธนัวาคม 2557

20 จ้างเหมาประกอบอาหารสภาสมัย 3,900 3,900 ตกลงราคา นายสุทีป  พรมงาม นายสุทีป  พรมงาม มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 14/2558
สามัญ คร้ังท่ี 4  วนัท่ี 20 ธ.ค. 57 ราคาที่เสนอ 3,900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 3,900 บาท ลงวนัที่   9  ธนัวาคม 2557

21 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วย 2,000,000 2,000,000 e-Action หจก.บุรีรัมย ์จี ไอ เอส ดาต้า หจก.บุรีรัมย ์จี ไอ เอส ดาต้า มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง E1/2558
ไฟฟา้ หมู่ท่ี 5 (ท่อซีเมนต์ใยหิน) ราคาที่เสนอ 1,992,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 1,992,000 บาท ลงวนัที่  11  ธนัวาคม 2557

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 ราย 16,000 16,000 ตกลงราคา ร้านมายคอมพวิเตอร์ ร้านมายคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 01/2558
การ ราคาที่เสนอ 16,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 16,000 บาท ลงวนัที่  15 ธนัวาคม 2557

(ลงช่ือ)................................................. (ลงชื่อ)..............................................................     (ลงชื่อ)........................................................
  (นางสาวพรรณ์นิกา  โชติรัตนานันท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ)               (นายพลูศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นักวชิาการพสัดุ               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ               ปลัดเทศบาลต าบลสามแวง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ    รายชื่อผู้เสนอราคาและ    
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาที่เสนอ ราคาที่เสนอ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2557
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จังหวัดบรุรีมัย์

 ณ  วันที่   31  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2557

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง

แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 แบบ  สขร.  1 
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