
1 ซ้ือน้้าด่ืมบริการประชาชน ประจ้า 1,800.00 1,800 ตกลงราคา นางลัดดา  วัฒนพงศ์ นางลัดดา  วัฒนพงศ์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 44/2558
เดือน มี.ค. - พ.ค. 58 ราคาท่ีเสนอ 1,800.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 1,800.00 บาท ลงวันที่ 6  มถิุนายน 2558

2 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (หมกึถ่ายเอกสาร 7,020 7,020 ตกลงราคา บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  45/2558
จ้านวน 2  กล่อง) ราคาท่ีเสนอ 7,020 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 7,020 บาท ลงวันที่  9  มถิุนายน  2558

3 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 39,000 39,000 ตกลงราคา บ.พี เอน็ ดี โอเอ แอนด์คอมฯ บ.พี เอน็ ดี โอเอ แอนด์คอมฯ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 46/2558
(เคร่ืองมติิมเิดียโปรเจคเตอร์) ราคาท่ีเสนอ 38,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 38,800 บาท ลงวันที่ 24 มถิุนายน  2558

บริษทั เอฟ-ทรี มาร์ท จ้ากดั
ราคาท่ีเสนอ 40,500 บาท
ร้านชิวซัพพลาย เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ราคาท่ีเสนอ 41,000 บาท

4 ซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน (เคร่ืองโทร 30,000 30,000 ตกลงราคา บ.พี เอน็ ดี โอเอ แอนด์คอมฯ บ.พี เอน็ ดี โอเอ แอนด์คอมฯ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 47/2558
สาร) ราคาท่ีเสนอ 29,980 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 29,980 บาท ลงวันที่ 24 มถิุนายน  2558

บริษทั เอฟ-ทรี มาร์ท จ้ากดั
ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท
ร้านชิวซัพพลาย เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ราคาท่ีเสนอ 31,000 บาท

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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ.  2558

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม  2558

รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 



5 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อประกอบ 6,270.00 6,270 ตกลงราคา หจก.เอกสาร ซีพี หจก.เอกสาร ซีพี มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 44/2558
การขายแบบโครงการขุดลอก หมู8่ ราคาท่ีเสนอ 6,270.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 6,270.00 บาท ลงวันที่ 15  มถิุนายน 2558

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 736 736 ตกลงราคา หจก.เอกสาร ซีพี หจก.เอกสาร ซีพี มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  45/2558
(กองทุนประกนัสุขภาพ) ราคาท่ีเสนอ 736 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 736 บาท ลงวันที่  23 มถิุนายน 2558

7 จ้างเหมาพนกังาน ร่วมครูผู้ดูแลเด็ก 27,000 27,000 ตกลงราคา นางสาวศศีวิมล  จะริบรัมย์ นางสาวศศีวิมล  จะริบรัมย์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 46/2558
จ้านวน 3  เดือน ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 27,000 บาท ลงวันที่ 25  มถิุนายน  2558

8 จ้างเหมาประกอบอาหารสภา 3,770 3,770 ตกลงราคา นางสุทีป   พรมงาม นางสุทีป   พรมงาม มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 47/2558
วันท่ี 29  มถิุนายน 58 ราคาท่ีเสนอ 3,770 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 3,770 บาท ลงวันที่ 23 เมษายน  2558

9 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 132,500 132,500 ตกลงราคา ร้านบญุเรือง คลีน แอนด์ เคลียร์ ร้านบญุเรือง คลีน แอนด์ เคลียร์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่สัญญาซ้ือขาย 05/2558
จ้านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ 132,100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 132,100 บาท ลงวันที่ 17  มถิุนายน  2558

หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย
ราคาท่ีเสนอ 132,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 132,500 บาท

9 โครงการงานขุดลอกหนองชลประ 459,000 459,000 ตกลงราคา หจก. บรีุรัมย์ จี ไอ เอส ดาต้า หจก. บรีุรัมย์ จี ไอ เอส ดาต้า มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่สัญญาจจ้าง 04/2558
ทาน บา้นเพชรนอ้ย  หมูท่ี่ 8 ราคาท่ีเสนอ 299,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 299,000 บาท ลงวันที่ 29 มถิุนายน  2558

หจก.ตาเสาการโยธา หจก.ตาเสาการโยธา
ราคาท่ีเสนอ 300,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 300,000 บาท

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

ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์
 ณ  วันที่   30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ.  2558

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ  สขร.  1 
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