
1 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 1 ราย 21,000 21,000 ตกลงราคา ร้านนครหลวงเฟอร์นเิจอร์ ร้านนครหลวงเฟอร์นเิจอร์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 64/2558
การ   (ตู้เหล็กบานเล่ือน 6 หลัง) ราคาท่ีเสนอ 21,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 21,000 บาท ลงวันที่ 1  กนัยายน  2558

2 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 25 ราย 23,674 23,674 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  65/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 23,674 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 23,674 บาท ลงวันที่ 1  กนัยายน  2558

3 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (เคร่ืองปรับ 84,000 84,000 ตกลงราคา หจก.ชัยโชติอนนัต์ หจก.ชัยโชติอนนัต์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 66/2558
อากาศ  จ านวน 3  รายการ) ราคาท่ีเสนอ 82,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 82,500 บาท ลงวันที่ 3  กนัยายน  2558

ร้านเค  แอร์  แอนด์เซอร์วิส
ราคาท่ีเสนอ 85,500 บาท
ร้านวิทย์ – แอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
ราคาท่ีเสนอ 87,000 บาท

4 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 1 ราย 3,600 3,600 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 67/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 3,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 3,600 บาท ลงวันที่ 3  กนัยายน  2558

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 3,419 3,419 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 68/2558
รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,419 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 3,419 บาท ลงวันที่ 7  กนัยายน 2558

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน 2 ราย 8,321 8,321 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 69/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 8,321 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 8,321 บาท ลงวันที่ 7  กนัยายน  2558

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

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กันยายน  2558

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กันยายน  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  2558

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

แบบ  สขร.  1 

แบบ  สขร.  1 



7 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 1  5,400.00 5,400 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านแสงประเสริฐ อฐิ บล็อก เสาปนู มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  70/2558
รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,400.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 5,400.00 บาท ลงวันที่  8  กนัยายน 2558

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 1  ราย 7,800 7,800 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ ร้านรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  71/2558
การ ราคาท่ีเสนอ 7,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 12,000 บาท ลงวันที่ 9  กนัยายน  2558

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 6 2,731 2,731 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 72/2558
รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,731 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 2,731 บาท ลงวันที่ 14  กนัยายน  2558

10 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 17 19,198 19,198 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 73/2558
รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,198 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 19,198 บาท ลงวันที่ 14  กนัยายน  2558

11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 98,793.10 98,793.10 ตกลงราคา บ.ดี เอส เอ ทราฟฟิคฯ บ.ดี เอส เอ ทราฟฟิคฯ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ 74/2558
รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,793.10 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 98,793.10 บาท ลงวันที่ 11  กนัยายน 2558

12 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  จ านวน 12 15,380 15,380 ตกลงราคา หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  75/2558
รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,380 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 15,380 บาท ลงวันที่ 17  กนัยายน 2558

13 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน  1 1,920 1,920 ตกลงราคา ร้านโฟกสั เอน็ดูเคช่ัน ร้านโฟกสั เอน็ดูเคชัน่ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  76/2558
รายการ (ปา้ยช่ือต้ังโต๊ะ) ราคาท่ีเสนอ 1,920 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 1,920 บาท ลงวันที่ 22  กนัยายน 2558

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

ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กันยายน  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   30  เดอืน  กันยายน  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 



14 ซ้ือวัสดุส านกังาน (เกา้อีพ้ลาสติก) 28,950 29,850 ตกลงราคา ร้านก้ าหมง ร้านก้ าหมง มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  77/2558
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,850 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 29,850 บาท ลงวันที่ 23  กนัยายน 2558

15 ซ้ือวัสดุการเกษตร  (สายส่งน้ า 15,000 15,000 ตกลงราคา ร้านโชคอนนัต์ ร้านโชคอนนัต์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ใบส่ังซ้ือ  78/2558
PVC )  จ านวน  1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 216,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 216,800 บาท ลงวันที่ 25  กนัยายน  2558

หจก.บรีุรัมย์  จี ไอ เอส ดาต้า
ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท
หจก.ชัยโชติอนนัต์
ราคาท่ีเสนอ 25,000 บาท

16 ซ้ือครุภณัฑ์อืน่ (เต้นท์) 94,160 94,160 ตกลงราคา ร้านสิงสาทรพาณิชย์ ร้านสิงสาทรพาณิชย์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ สัญญาจ้าง  10/2558
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 94,160 บาท ลงวันที่ 13  สิงหาคม  2558

ร้านโชคอนนัต์
ราคาท่ีเสนอ 95,200 บาท
หจก.ชัยโชติอนนัต์
ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท

17 จ้างเหมาบริการงานด้านสาธารณู 3,900 3,900 ตกลงราคา นายชิน  อะอองดี นายชิน  อะอองดี มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่บนัทึกตกลงจ้าง  62/58
ปโภค  (ซ่อมแซมไฟฟ้า) ราคาท่ีเสนอ 3,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 3,900 บาท ลงวันที่ 14  กนัยายน 2558

18 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์รถบรร 9,671.73 9,671.73 สอบราคา บ.ฮีโนน่ครราชสีมา (สาขาบรีุรัมย)์ บ.ฮีโนน่ครราชสีมา (สาขาบรีุรัมย)์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่บนัทึกตกลงจ้าง 64/58
ทุกน้ าเอนกประสงค์ บท.4716 ราคาท่ีเสนอ 9,671.73 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 9,671.73 บาท ลงวันที่ 15  กนัยายน 2558

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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กันยายน  2558
เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จงัหวัดบุรีรัมย์

 ณ  วันที่   30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  2558

รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

 ณ  วันที่   30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  2558

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ  สขร.  1 



19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 3,900 3,900 ตกลงราคา ร้านสุทีปโภชนา ร้านสุทีปโภชนา มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  65/2558
และอาหารว่างรับรองสภา ราคาท่ีเสนอ 3,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 3,900 บาท ลงวันที่ 16  กนัยายน 2558

20 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหนิคลุก 93,000 93,000 ตกลงราคา นายภานวุัฒน ์ จะริบรัมย์ นายภานวุัฒน ์ จะริบรัมย์ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังจ้าง  66/2558
2 สาย  (หมูท่ี่ 9  และหมูท่ี่ 4) ราคาท่ีเสนอ 92,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 85,981 บาท ลงวันที่ 22 กนัยายน 2558

นายเฉลา  เจริญรัมย์
ราคาท่ีเสนอ 93,000 บาท
นายชละ  ร่มโพธิช่ื์น
ราคาท่ีเสนอ 94,000 บาท

21 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 9 83,560 83,560 ตกลงราคา บ.ธาตุพนมกติติสุขสันต์ ฯ บ.ธาตุพนมกติติสุขสันต์ ฯ มคุีณสมบติัครบถ้วน เลขที่ ใบส่ังซ้ือ  09/2558
รายการ (กจิการประปา) ราคาท่ีเสนอ 83,560 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 83,560 บาท ลงวันที่ 24 กนัยายน 2558

ร้านสัมมาชีพ
ราคาท่ีเสนอ 123,430 บาท
ร้าน ไอ.ดี วอเตอร์ อนิเตอร์กรุ๊ป
ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท

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

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
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