
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4,200.00 4,200 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 55/2558
2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,200.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 4,200.00 บาท ลงวันที่ 6  สิงหาคม 2558

2 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน 2 ราย 2,500 2,500 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  56/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 2,500 บาท ลงวันที่ 13  สิงหาคม  2558

3 ซ้ือวัสดุโครงการคาราวานอาชีพ 21,385 21,385 ตกลงราคา ร้านมัน่คงพานชิย์ ร้านมัน่คงพานชิย์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 57/2558
1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 21,385 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 21,385 บาท ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2558

4 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 ราย 11,800 11,800 ตกลงราคา ร้านนครหลวงเฟอร์นเิจอร์ ร้านนครหลวงเฟอร์นเิจอร์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 58/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 11,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 11,800 บาท ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2558

5 ซ้ือพันธุไ์ม ้ จ านวน 7 รายการ 76,000 76,000 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 59/2558
ราคาท่ีเสนอ 76,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 76,000 บาท ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2558
ร้านเพ็ญศรี  พันธุไ์ม้
ราคาท่ีเสนอ 115,600 บาท
ร้านภมูนิทร์
ราคาท่ีเสนอ 129,100 บาท

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ราย 2,650 2,650 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 60/2558
การ (กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอ 2,650 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 2,650 บาท ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2558

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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   31  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.  2558

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม  2558

แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 



6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ราย 2,650.00 2,650 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  61/2558
การ (กองสวัสดิการและสังคม) ราคาท่ีเสนอ 2,650.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 2,650.00 บาท ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2558

7 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (เคร่ืองปรับ 12,000 12,000 ตกลงราคา หจก.ชัยโชติอนนัต์ หจก.ชัยโชติอนนัต์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  62/2558
อากาศ 9,000 บทีีย)ู ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 12,000 บาท ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2558

ร้านวิทย์ – แอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
ราคาท่ีเสนอ 13900
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ที ค แอร์ บาท
ราคาท่ีเสนอ 16,500

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 7,264 7,264 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 63/2558
รายการ (กองช่าง) ราคาท่ีเสนอ 7,264 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 7,264 บาท ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2558

9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 39,000 3,900 ตกลงราคา ร้านสุทีปโภชนา ร้านสุทีปโภชนา มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 57/2558
และอาหารว่าง (ประชุมสภา) ราคาท่ีเสนอ 3,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 3,900 บาท ลงวันที่ 13  สิงหาคม  2558

10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 2,080 2,080 ตกลงราคา ร้านสุทีปโภชนา ร้านสุทีปโภชนา มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 58/2558
และอาหารว่าง (ประชุมสภา) ราคาท่ีเสนอ 2,080 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 2,080 บาท ลงวันที่ 18  สิงหาคม  2558

11 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ (โครงการ 630 630 ตกลงราคา ร้าน 9 นายดีไซน์ ร้าน 9 นายดีไซน์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  59/2558
คาราวานอาชีพเพื่อประชาชน) ราคาท่ีเสนอ 630 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 630 บาท ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2558

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

รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์
 ณ  วันที่   31  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.  2558

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 



12 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ถ่ายขายแบบ 1,896 1,896 ตกลงราคา หจก.เอกสารซีพี หจก.เอกสารซีพี มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง 60/2558
โครงการ แซมเปญ) ราคาท่ีเสนอ 1,896 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 1,896 บาท ลงวันที่ 25  สิงหาคม 2558

13 ซ้ือเคร่ืองผลิตน้ าด่ืม ระบบ RO 359,000 359,000 สอบราคา ร้าน ไอ ดี วอเตอร์ ร้าน ไอ ดี วอเตอร์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ สัญญาซ้ือ  06/2558
พร้อมติดต้ัง ราคาท่ีเสนอ 216,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 216,800 บาท ลงวันที่ 21  กรกฎาคม 2558

14 จ้างเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 99,000 99,000 สอบราคา หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ สัญญาจ้าง  10/2558
เหล็กหมู ่4 ราคาท่ีเสนอ 98,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 98,000 บาท ลงวันที่ 13  สิงหาคม  2558

15 จ้างเหมากอ่สร้างอาคารเอนกประ 800,000 800,000 สอบราคา หจก.หว้ยราชบญุศิริกอ่สร้าง หจก.หว้ยราชบญุศิริกอ่สร้าง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ สัญญาจ้าง  12/2558
สงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาท่ีเสนอ 740,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 740,000 บาท ลงวันที่ 25  สิงหาคม 2558

16 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า 263,000 263,000 สอบราคา หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ สัญญาจ้าง  13/2558
คอนกรีตแบบท่อเต็มหมูท่ี่ 9 ราคาท่ีเสนอ 262,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 262,000 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

17 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบอ่ 182,000 182,000 สอบราคา หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง หจก.เปรมสินกีอ่สร้าง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ สัญญาจ้าง  14/2558
พัก หมูท่ี่ 9 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 180,000 บาท ลงวันที่ 26  สิงหาคม  2558

18 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร (ปัม้คลอรีน) 8,000 8,000 ตกลงราคา ร้าน ไอ ดี วอเตอร์ ร้าน ไอ ดี วอเตอร์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  04/2558
ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 8,000 บาท ลงวันที่ 19  สิงหาคม  2558

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

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

 ณ  วันที่   31  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.  2558

ล าดับ
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   31  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.  2558

แบบ  สขร.  1 



19 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4,850 4,850 ตกลงราคา หจก.อัว่ฮะการไฟฟ้า หจก.อัว่ฮะการไฟฟ้า มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  05/2558
4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,850 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 4,850 บาท ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2558

20 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,200 9,200 ตกลงราคา หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้า หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้า มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  06/2558
(เคร่ืองเปา่ลมร้อน) ราคาท่ีเสนอ 9,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 9,200 บาท ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2558

21 ซ้ือวัสดุการเกษตร (เคร่ืองฉีดน้ า 2,750 2,750 ตกลงราคา หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  07/2558
แรงดันสูง) ราคาท่ีเสนอ 2,750 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 2,750 บาท ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2558

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

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง
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