
1 ซ้ือน้้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 10,000 ตกลงราคา ร้านพรพรรณ ร้านพรพรรณ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 03/2558
รถจักรยานยนต์ ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 10,000 บาท ลงวันที่  12  พฤศจิกายน 57

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 5,300 5,300 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอด็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอด็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 04/2558
หลอด ราคาท่ีเสนอ 5,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 5,300 บาท ลงวันที่  13  พฤศจิกายน 57

3 ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 9 ราย 1,672 1,672 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอด็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอด็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 05/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 1,672 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 1,672 บาท ลงวันที่  13 พฤศจิกายน 57

4 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 17,270 17,270 ตกลงราคา ร้านก้้าหมง ร้านก้้าหมง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 06/2558
15  รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,270 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 17,270 บาท ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 57

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2,650 2,650 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอด็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอด็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 07/2558
1  หลวด ราคาท่ีเสนอ 2,650 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 2,650 บาท ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 57

6 ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 6 ราย 15,169 15,169 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอด็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอด็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 08/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 15,169 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 15,169 บาท ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 57

7 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ้านวน 12 ราย 14,820 14,820 ตกลงราคา หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 09/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 14,820 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 14,820 บาท ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 57

(ลงช่ือ)................................................. (ลงช่ือ)..............................................................     (ลงชือ่)........................................................
   (นางสาวพรรณ์นกิา  โชติรัตนานนัท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมอืนพระ)               (นายพูลศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นกัวิชาการพัสดุ               หวัหนา้เจ้าหนา้ท่ีพัสดุ               ปลัดเทศบาลต้าบลสามแวง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน  2557
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   30  เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2557

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

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 จ้างเหมาตามโครงการ"สามแวงร่วม 9,600 9,600 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 04/2558
ใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง" ราคาท่ีเสนอ 9,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 9,600 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 57

9 จ้างเหมาติดต้ังเวทีขนาด 9x12 15,400 15,400 ตกลงราคา นายสุชาติ  สังเกตุกจิ นายสุชาติ  สังเกตุกจิ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  05/2558
เมตร พร้อมเคร่ืองเสียงและประดับ ราคาท่ีเสนอ 15,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 15,400 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 57
ไฟแสงสี

10 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหนิคลุก 75,000 75,000 ตกลงราคา หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 06/2558
จ้านวน 4  สาย ราคาท่ีเสนอ 74,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 74,000 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 57

11 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน หมูท่ี่ 8 24,000 24,000 ตกลงราคา นายภานวุัฒน ์ จะริบรัมย์ นายภานวุัฒน ์ จะริบรัมย์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ัง  07/2558
ราคาท่ีเสนอ 22,430 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 22,430 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

12 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1,350 1,350 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 08/2558
2  รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,350 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 1,350 บาท ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 57

13 จ้างเหมาอาหารสภาพร้อมอาหาร 4,290 4,290 ตกลงราคา ร้านสทีปโภชนา ร้านสทีปโภชนา มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 09/2558
ว่าง สมยัท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2557 ราคาท่ีเสนอ 4,290 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 4,290 บาท ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 57

14 ซ้ืออาหารเสริมนม (นมโรงเรยน) 93,107.84 93,107.84 วิธีพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 01/2558
2/2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ราคาท่ีเสนอ 93,107.84 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 93,107.84 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

(ลงช่ือ)................................................. (ลงช่ือ)..............................................................     (ลงชือ่)........................................................
  (นางสาวพรรณ์นกิา  โชติรัตนานนัท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมอืนพระ)               (นายพูลศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นกัวิชาการพัสดุ               หวัหนา้เจ้าหนา้ท่ีพัสดุ               ปลัดเทศบาลต้าบลสามแวง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน  2557
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   30  เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2557

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ    รายชือ่ผู้เสนอราคาและ    
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ราคาที่เสนอ

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 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 227,069.12 ######### วิธีพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่สัญญาซ้ือ 02/2558
2/2557  โรงเรียนวัดบา้นใหม่ ราคาท่ีเสนอ 227,069.12 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 227,069.12 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

(ลงช่ือ)................................................. (ลงช่ือ)..............................................................     (ลงชือ่)........................................................
  (นางสาวพรรณ์นกิา  โชติรัตนานนัท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมอืนพระ)               (นายพูลศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นกัวิชาการพัสดุ               หวัหนา้เจ้าหนา้ท่ีพัสดุ               ปลัดเทศบาลต้าบลสามแวง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2558

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ    รายชือ่ผู้เสนอราคาและ    
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ราคาที่เสนอ

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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