
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ราย 5,400.00 5,400 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 48/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 5,400.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 5,400.00 บาท ลงวันที่ 2  กรกฎาคม 2558

2 ซ้ือวัสดุโครงการปอ้งกนัควบคุมโรค 58,160 58,160 ตกลงราคา ร้านล้ าฟ้า ร้านล้ าฟ้า มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  49/2558
ไข้เลือดออก จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,160 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 58,160 บาท ลงวันที่ 4  กรกฎาคม  2558

3 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 1 ราย 2,700 2,700 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 50/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 2,700 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 2,700 บาท ลงวันที่ 9  กรกฎาคม  2558

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 6,424 6,424 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 51/2558
รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,424 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 6,424 บาท ลงวันที่ 9  กรกฎาคม  2558

5 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 39,000 39,000 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 52/2558
(เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์) ราคาท่ีเสนอ 39,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 39,000 บาท ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2558

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 1 ราย 7,000 7,000 ตกลงราคา ร้านนครหลวงเฟอร์นเิจอร์ ร้านนครหลวงเฟอร์นเิจอร์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 53/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 7,000 บาท ลงวันที่ 17  กรกฎาคม  2558

7 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 31,190 31,190 ตกลงราคา ร้านก้ าหมง ร้านก้ าหมง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 54/2558
รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ราคาท่ีเสนอ 31,190 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 31,190 บาท ลงวันที่ 20  กรกฎาคม  2558

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

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม  2558

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 



8 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ โครงการ 675.00 675 ตกลงราคา ร้านนายดีไซน์ ร้านนายดีไซน์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 50/2558
Bike for mom ราคาท่ีเสนอ 675.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 675.00 บาท ลงวันที่ 9  กรกฎาคม 2558

9 จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ าท่วมขัง 5,500 5,500 ตกลงราคา นายเฉลา เจริญรัมย์ นายเฉลา เจริญรัมย์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  51/2558
หมูท่ี่ 4 ราคาท่ีเสนอ 5,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 5,150 บาท ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2558

10 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประกอบการ 6,775 6,775 ตกลงราคา หจก.เอกสารซีพี หจก.เอกสารซีพี มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 52/2558
ขายแบบ จ านวน 4 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 6,775 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 6,775 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2558

11 จ้างเหมาจัดท าและออกแบบเว็ปไซต์ 20,000 20,000 ตกลงราคา นายประหยัด  ชัยสุนทร นายประหยัด  ชัยสุนทร มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 53/2558
(www.samvaeng.go.th) ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 20,000 บาท ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2558

11 จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห ่จ านวน 56,000 56,000 ตกลงราคา หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 54/2558
3 ขบวน (โครงการแหเ่ทียน ป5ี8) ราคาท่ีเสนอ 56,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 56,000 บาท ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2558

12 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ (โครงการ 3,990 3,990 ตกลงราคา ร้านนายดีไซน์ ร้านนายดีไซน์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 55/2558
แหเ่ทียน ป ี58) ราคาท่ีเสนอ 3,990 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 3,990 บาท ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2558

13 จ้างเหมากอ่สร้างโครงการถนน 478,000 478,000 สอบราคา หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ สัญญาจ้าง 5/2558
คสล. หมูท่ี่ 6 ราคาท่ีเสนอ 382,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 382,400 บาท ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2558

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

ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ.  2558

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์
แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 



13 จ้างเหมากอ่สร้างโครงการถนน 182,000 182,000 สอบราคา หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ สัญญาจ้าง 6/2558
คสล. หมูท่ี่ 1 ราคาท่ีเสนอ 154,700 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 154,700 บาท ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2558

14 จ้างเหมากอ่สร้างโครงการถนน 47,000 47,000 สอบราคา หจก.สมยัการโยธา หจก.สมยัการโยธา มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ สัญญาจ้าง 9/2558
คสล. หมูท่ี่ 2 ราคาท่ีเสนอ 39,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 39,950 บาท ลงวันที่ 13  กรกฎาคม 2558

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

รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

 ณ  วันที่   30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ.  2558

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
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