
1 ซ้ือวัสดุส านักงาน  2  รายการ 7,200 7,200 ตกลงราคา ร้านโฟกสัเอด็ดุเคช่ัน ร้านโฟกสัเอด็ดุเคช่ัน มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 31/2558
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอ 7,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 7,200 บาท ลงวันที ่ 2  เมษายน  2558

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 2,650 2,650 ตกลงราคา ร้านโฟกสัเอด็ดุเคช่ัน ร้านโฟกสัเอด็ดุเคช่ัน มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 32/2558
(กองช่าง) ราคาท่ีเสนอ 2,650 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 2,650 บาท ลงวันที ่ 3  เมษายน  2558

3 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการผู้สูงวัยเป็น 4,675 4,675 ตกลงราคา ร้านโฟกสัเอด็ดุเคช่ัน ร้านโฟกสัเอด็ดุเคช่ัน มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 33/2558
หลักชัยของครอบครัว) 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,675 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 4,675 บาท ลงวันที ่ 10  เมษายน  2558

4 ซ้ือพันธ์ปลาน้ าจดื 3 รายการ 85,000 85,000 ตกลงราคา ร้านธีรเชษฐ์การเกษตร ร้านธีรเชษฐ์การเกษตร มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 34/2558
ราคาท่ีเสนอ 85,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 85,000 บาท ลงวันที ่ 21  เมษายน  2558
ร้านกิ่งกาญจน์การเกษตร
ราคาท่ีเสนอ 145,000 บาท
ร้านทีเค  เจริญกจิ
ราคาท่ีเสนอ 175,000 บาท

5 ซ้ือครุภัณฑ์เกษตร (ปัม้สูบจา่ยคลอ 8,000 8,000 ตกลงราคา ร้านไทม์ วอเตอร์คลีน ร้านไทม์ วอเตอร์คลีน มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 35/2558
รีน) กจิการประปา ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 8,000 บาท ลงวันที ่ 24  เมษายน  2558

ร้านเจริญดี
ราคาท่ีเสนอ 8,500 บาท
หจก.เรืองแสงไทย
ราคาท่ีเสนอ 10,650 บาท

(ลงช่ือ)................................................. (ลงช่ือ)..............................................................     (ลงช่ือ)........................................................
   (นางสาวพรรณ์นิกา  โชติรัตนานันท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ)               (นายพูลศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นักวิชาการพัสดุ               หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพัสดุ               ปลัดเทศบาลต าบลสามแวง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวดับุรีรัมย์

 ณ  วนัที ่  30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2558

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจา้งราคาท่ีเสนอ
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบ  สขร.  1 

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



6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11 รายการ 4,925 4,925 ตกลงราคา ร้านโฟกสัเอด็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสัเอด็ดูเคช่ัน มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 36/2558
(กองสวัสดิการ) ราคาท่ีเสนอ 4,925 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 4,925 บาท ลงวันที ่27 เมษายน  2558

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ 12,749 12,749 ตกลงราคา ร้านโฟกสัเอด็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสัเอด็ดูเคช่ัน มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 37/2558
(กองคลัง) ราคาท่ีเสนอ 12,749 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 12,749 บาท ลงวันที ่27 เมษายน  2558

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 11,820 11,820 ตกลงราคา ร้านโฟกสัเอด็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสัเอด็ดูเคช่ัน มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 38/2558
รายการ (กองช่าง) ราคาท่ีเสนอ 11,820 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 11,820 บาท ลงวันที ่27 เมษายน  2558

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 12 7,115 7,115 ตกลงราคา หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้า หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้า มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 39/2558
รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,115 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 7,115 บาท ลงวันที ่27 เมษายน  2558

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน (พัดลมโคจน 17 24,990 24,990 ตกลงราคา หจก.ชัยโชติอนันต์ หจก.ชัยโชติอนันต์ มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 40/2558
เคร่ือง) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ราคาท่ีเสนอ 24,990 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 24,990 บาท ลงวันที ่27 เมษายน  2558

ร้ายโฟกสัเอด็ดูเคช่ัน
ราคาท่ีเสนอ 25,500 บาท
ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์
ราคาท่ีเสนอ 28,900 บาท

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน (เกา้อี้พลาสติก 38,600 ตกลงราคา ร้านก้ าหมง ร้านก้ าหมง มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 41/2558
200  ตัว) ราคาท่ีเสนอ 38,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 38,600 บาท ลงวันที ่30  เมษายน  2558

(ลงช่ือ)................................................. (ลงช่ือ)..............................................................     (ลงช่ือ)........................................................
  (นางสาวพรรณ์นิกา  โชติรัตนานันท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ)               (นายพูลศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นักวิชาการพัสดุ               หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพัสดุ               ปลัดเทศบาลต าบลสามแวง

เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวดับุรีรัมย์
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน  2558

 ณ  วนัที ่  30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2558

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ    
ราคาท่ีเสนอ

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้งราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    

ราคาทีเ่สนอ

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

แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 



ร้ายโฟกสัเอด็ดูเคช่ัน
ราคาท่ีเสนอ 40,000 บาท
ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์
ราคาท่ีเสนอ 50,000 บาท

12 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,000 14,000 ตกลงราคา บริษัท บุรีรัมยเ์อส จ ีไทร์ จ ากดั บริษัท บุรีรัมยเ์อส จ ีไทร์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังซ้ือ 42/2558
(เปล่ียนยางรถยนต์ 4 ล้อ) ราคาท่ีเสนอ 14,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 14,000 บาท ลงวันที ่30 เมษายน  2558

หจก.บุรีรัมยแ์สงเจริญการยาง
ราคาท่ีเสนอ 14,200 บาท
หจก.บุรีรัมยเ์สรียางยนต์
ราคาท่ีเสนอ 14,600 บาท

13 โครงการกอ่สร้างถนนดิน หมูท่ี่ 9 80,000 80,000 ตกลงราคา นายภานุวัฒน์  จะริบรัมย์ นายภานุวัฒน์  จะริบรัมย์ มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังจา้ง 34/2558
ราคาท่ีเสนอ 80,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 80,000 บาท ลงวันที ่2 เมษายน  2558
นายเฉลา  เจริญรัมย์
ราคาท่ีเสนอ 81,000 บาท
นายชลอ  ร่มโพธิ์ช่ืน
ราคาท่ีเสนอ 81,000 บาท

14 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านัก 12,350 12,350 ตกลงราคา บ.วีรพล โอ เอ จ ากดั บ.วีรพล โอ เอ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังจา้ง 35/2558
งาน  (เคร่ืองถา่ยเอกสาร) ราคาท่ีเสนอ 12,350 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 12,350 บาท ลงวันที ่3 เมษายน  2558

(ลงช่ือ)................................................. (ลงช่ือ)..............................................................     (ลงช่ือ)........................................................
  (นางสาวพรรณ์นิกา  โชติรัตนานันท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ)               (นายพูลศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นักวิชาการพัสดุ               หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพัสดุ               ปลัดเทศบาลต าบลสามแวง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ    
เหตุผลทีคั่ดเลือก

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้งราคาท่ีเสนอ ราคาทีเ่สนอ

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวดับุรีรัมย์

 ณ  วนัที ่  30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2558

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 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน 54,000 54,000 ตกลงราคา บ.วีรพล โอ เอ จ ากดั บ.วีรพล โอ เอ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังจา้ง 36/2558
สาธารณสุข (ระยะเวลา 6 เดือน) ราคาท่ีเสนอ 54,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 54,000 บาท ลงวันที ่3 เมษายน  2558

16 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานร่วมกบั 27,000 27,000 ตกลงราคา นางสาวศศีวิมล  จะริบรัมย์ นางสาวศศีวิมล  จะริบรัมย์ มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังจา้ง 37/2558
ครูผู้ดูแลเด็ก (ระยะเวลา 3 เดือน) ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 27,000 บาท ลงวันที ่7 เมษายน  2558

17 จา้งเหมาประกอบอาหารว่างและ 45,000 45,000 ตกลงราคา ร้านสุทีปโภชนา ร้านสุทีปโภชนา มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังจา้ง 38/2558
อาหารกลางวัน (งานผู้สูงอาย)ุ ราคาท่ีเสนอ 45,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 45,000 บาท ลงวันที ่10 เมษายน  2558

18 จา้งเหมาติดต้ังเคร่ืองเสียง (งานผู้ 5,000 5,000 ตกลงราคา นายสุชาติ  สังเกตุกจิ นายสุชาติ  สังเกตุกจิ มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังจา้ง 39/2558
สูงอายุ) ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 5,000 บาท ลงวันที ่10 เมษายน  2558

19 จา้งเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 20,200 20,200 ตกลงราคา ร้านอนิเตอร์แอร์ แอนด์ ซาว์ด ร้านอนิเตอร์แอร์ แอนด์ ซาว์ด มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังจา้ง 40/2558
เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ ราคาท่ีเสนอ 20,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 20,200 บาท ลงวันที ่23 เมษายน  2558

ร้านชัยออโต้แอร์
ราคาท่ีเสนอ 20,437 บาท
บ.ไฮเทค นอร์ทอสีต์ ฯ จ ากดั
ราคาท่ีเสนอ 29,100 บาท

20 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล(แจง้เหตุด่วน 1,620 1,620 ตกลงราคา ร้านนายเอน็ดีไซน์ ร้านนายเอน็ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบถว้น เลขที ่ใบส่ังจา้ง 41/2558
เหตุร้าย) ราคาท่ีเสนอ 1,620 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง 1,620 บาท ลงวันที ่30 เมษายน  2558

(ลงช่ือ)................................................. (ลงช่ือ)..............................................................     (ลงช่ือ)........................................................
  (นางสาวพรรณ์นิกา  โชติรัตนานันท์)          (นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ)               (นายพูลศักด์ิ   รัตนชีวพงศ์)
           นักวิชาการพัสดุ               หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพัสดุ               ปลัดเทศบาลต าบลสามแวง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวดับุรีรัมย์

 ณ  วนัที ่  30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2558

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    รายช่ือผู้เสนอราคาและ    เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้งราคาท่ีเสนอ ราคาทีเ่สนอ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

แบบ  สขร.  1 
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