
วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 7,300 - ตกลงราคา นายพันธดล  ดินจิงหรีด นายพันธดล  ดินจิงหรีด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 1/57  ลว.1ต.ค.56
7,300.-บาท ในการตกลงราคา

2 จัดซ้ือวัสดุชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 2/57  ลว.1ต.ค.56
 อ.กระสัง 100,000.-บาท  อ.กระสัง ในการตกลงราคา

3 จัดซ้ือคู่มือการเลือกต้ัง(3 รายการ) 24,650 - ตกลงราคา ร้านจีรพัฒน์การพิมพ์ ร้านจีรพัฒน์การพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 3/57  ลว.9ต.ค.56
24650.-บาท ในการตกลงราคา

4 จัดซ้ือคู่มือการเลือกต้ัง(39 รายการ) 37,361 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธเซลล์ฯ หจก.ปาเมธเซลล์ฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 4/57  ลว.9ต.ค.56
37,361.-บาท ในการตกลงราคา

5 จัดซ้ือคู่มือการเลือกต้ัง(6 รายการ) 7,985 - ตกลงราคา ร้านเอ็นวายคอมมิงทิเคชั่น ร้านเอ็นวายคอมมิงทิเคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 5/57  ลว.9ต.ค.56
7,985.-บาท ในการตกลงราคา

6 จัดซ้ือพวงมาลาวันปิยมหาราช 700 - ตกลงราคา ร้านสวนเข็มทรัพย์ ร้านสวนเข็มทรัพย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 5/57  ลว.16ต.ค.56
700.-บาท ในการตกลงราคา

7 เช่าพื้นที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสาร 6,500 - ตกลงราคา ร้านปันผล ร้านปันผล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 1/57  ลว.1 ต.ค.56
6,500.-บาท ในการตกลงราคา

8 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์ ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์ ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 2/57  ลว.1ต.ค.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 3/57  ลว.1ต.ค.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

10 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 4/57  ลว.1ต.ค.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

11 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักดิชาญ  สายยศ นายศักดิชาญ  สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 5/57  ลว.1ต.ค.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายติดประกาศ 16 ป้าย 35,000 - ตกลงราคา นายบุญส่ง  คุ้มสุข นายบุญส่ง  คุ้มสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 6/57  ลว.2ต.ค.56
35,000.-บาท ในการตกลงราคา

13 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลเลือกต้ัง 8,532 - ตกลงราคา ร้านดีไซต์ ไอเดีย ร้านดีไซต์ ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 7/57  ลว.2ต.ค.56
8,532.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556                                                                                    แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก 53,707.23 - ตกลงราคา สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 7/57  ลว.1 พ.ย.56
53,707.23.-บาท ในการตกลงราคา

2 จัดซ้ือวัสดุวัสดุกระทง 10 รายการ 5,000 - ตกลงราคา น.ส.มณี  สุดแสง น.ส.มณี  สุดแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 8/57  ลว.5 พ.ย.56
5,000.-บาท ในการตกลงราคา

3 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักดิชาญ  สายยศ นายศักดิชาญ  สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 8/57  ลว.1 พ.ย.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

4 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 9/57  ลว.1 พ.ย.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

5 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 10/57  ลว.1 พ.ย.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

6 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 11/57  ลว.1พ.ย.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

7 จ้างเหมาวางท่อ ม.7 6,000 6,000 ตกลงราคา นายบุญส่ง  คุ้มสุข นายบุญส่ง  คุ้มสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 12/57  ลว.4 พ.ย.56
6,000.-บาท ในการตกลงราคา

8 จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ม.3 97,000 97,000 ตกลงราคา นายโสม นิรัมย์ นายโสม  นิรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 13/57  ลว.6 พ.ย.56
97,000.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง,จัดสถานที่,และป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000 - ตกลงราคา นางพวง  พลโพธิ์ นางพวง  พลโพธิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 14/57  ลว.8 พ.ย.56
3,000.-บาท ในการตกลงราคา

10 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 6 โรงเรียน 121,864.47 - กรณีวิธีพิเศษ สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 1/57  ลว.1 พ.ย.56
121,864.47.-บาท ในการจัดซ้ือแบบกรณีวิธีพิเศษ

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556                                                                                                                  แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก 54,149.73 - ตกลงราคา สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 9/57  ลว.1 ธ.ค.56
54,149.73.-บาท ในการตกลงราคา

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 11,960 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 10/57  ลว.18 ธ.ค.56
11,960.-บาท ในการตกลงราคา

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 15 รายการ 23,110 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 11/57  ลว.18 ธ.ค.56
23,110.-บาท ในการตกลงราคา

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส่วนการคลัง 11 รายการ 10,514 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 12/57  ลว.18 ธ.ค.56
10,514.-บาท ในการตกลงราคา

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง 3 รายการ 10,880 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 13/57  ลว.18 ธ.ค.56
10,880.-บาท ในการตกลงราคา

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา 4 รายการ 19,900 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 14/57  ลว.18 ธ.ค.56
19,900.-บาท ในการตกลงราคา

7 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง 2 รายการ 20,000 - ตกลงราคา นางสาวกรวิการ์ จันทร์แก้ว นางสาวกรวิการ์ จันทร์แก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 9/57  ลว.26 ธ.ค.56
20,000.-บาท ในการตกลงราคา

8 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 15/57  ลว.2 ธ.ค.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 16/57  ลว.2 ธ.ค.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

10 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 17/57  ลว.2 ธ.ค.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

11 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 18/57  ลว.2 ธ.ค.56
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

12 จ้างเหมาลงหินคลุกระหว่างหมู่บ้าน ม. 10 ม.9 91,000 91,000 ตกลงราคา นายสุทธิชัย  สายยศ นายสุทธิชัย สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 19/57  ลว.3 ธ.ค.56
91,000.-บาท ในการตกลงราคา

13 จ้างเหมาปรับเกรดถนน ม.1,2,8,14 78,000 78,000 ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 20/57  ลว.12 ธ.ค.56
78,000.-บาท ในการตกลงราคา

14 จ้างเหมาซ่อมแซมเช็คระยะรถยนต์กู้ชีพ 4,450 - ตกลงราคา บ.โตโยต้าสุรินทร์ บ.โตโยต้าสุรินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 21/57  ลว.12 ธ.ค.56
4,450.-บาท ในการตกลงราคา

15 จ้างเหมาซ่อมแซมเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง 5,123 - ตกลงราคา บ.โตโยต้าสุรินทร์ บ.โตโยต้าสุรินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 22/57  ลว.12 ธ.ค.56
5,123-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2556                                                                                   แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 8 หมู่บ้าน 22,000.00 22,000 ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 23/57  ลว.24 ธ.ค.56
22,000.-บาท ในการจัดซ้ือแบบกรณีวิธีพิเศษ

17 จ้างเหมาท าป้ายรณรงค์วันปีใหม่ 2557 1,000 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 24/57  ลว.24 ธ.ค.56
1,000.-บาท ในการตกลงราคา

18 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 6 โรงเรียน 137,989.17 - กรณีวิธีพิเศษ สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 2/57  ลว.2 ธ.ค.56
137,989.17.-บาท ในการจัดซ้ือแบบกรณีวิธีพิเศษ

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2556                                                                                   แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุวันเด็ก 15,700.00 - ตกลงราคา ร้านนายหมื่น ร้านนายหมื่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 16/57  ลว.2 ม.ค.57
15,700.-บาท ในการจัดซ้ือแบบกรณีวิธีพิเศษ

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์ฯ 54,056.73 - ตกลงราคา สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 17/57  ลว.2 ม.ค.57
54,056.73.-บาท ในการตกลงราคา

3 จัดซ้ือผ้าห่มนวม จ านวน 500 ผืน 95,000 - ตกลงราคา หจก.โยพาณิชย์ หจก.โยพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 18/57  ลว.10 ม.ค.57
95,000.-บาท ในการตกลงราคา

4 จัดซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (แบตเตอร่ี) 2,800 - ตกลงราคา ร้านพีระยางยนต์ ร้านพีระยางยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 19/57  ลว.10 ม.ค.57
2,800.-บาท ในการตกลงราคา

5 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 25/57  ลว.2 ม.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

6 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 26/57  ลว.2 ม.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

7 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 27/57  ลว.2 ม.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

8 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 28/57  ลว.2 ม.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาประกอบอาหารวันเด็ก 2557 9,800 - ตกลงราคา นางญาติ  ดาทอง นางญาติ  ดาทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 29/57  ลว.3 ม.ค.57
9,800.-บาท ในการตกลงราคา

10 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง-จัดสถานที่พร้อมป้าย 4,500 - ตกลงราคา นางมณี สุดแสง นางมณี สุดแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 30/57  ลว.3 ม.ค.57
4,500.-บาท ในการตกลงราคา

11 จ้างเหมาแต่งขบวนรถพร้อมเคร่ืองเสียง 30,700 - ตกลงราคา นายนพรัตน์ กระแสโสม นายนพรัตน์ กระแสโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 31/57  ลว16 ม.ค.57
30,700.-บาท ในการตกลงราคา

12 จ้างเหมาท าป้าย 3,000 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 32/57  ลว.16 ม.ค.57
3,000.-บาท ในการตกลงราคา

13 จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 6,300 - ตกลงราคา น.ส.มณี  สุดแสง น.ส.มณี  สุดแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 33/57  ลว.16 ม.ค.57
6,300.-บาท ในการตกลงราคา

14 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 34/57  ลว.31 ม.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

15 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 35/57  ลว.31 ม.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557                                                                                   แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 36/57  ลว.31 ม.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

17 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 37/57  ลว.31 ม.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

18 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน 3,315,000 - e-Auction  หจก.ขอนแก่นสินสุวรรณ หจก.ขอนแก่นสินสุวรรณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 1/57  ลว.3 ม.ค.57

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน (1996)2,835,000.-บาท -1996 ในการประกวดราคา(e-Auction)
19 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 6 โรงเรียน 134,600.25 - กรณีวิธีพิเศษ สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 3/57  ลว.2 ม.ค.57

134,600.25.-บาท ในการตกลงราคา
20 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 6 โรงเรียน 498,000 - กรณีวิธีพิเศษ สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 4/57  ลว.31 ม.ค.57

498,000.-บาท ในการตกลงราคา
21 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 6 โรงเรียน 114,000 - กรณีวิธีพิเศษ สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 5/57  ลว.31 ม.ค.57

114,000.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557                                                                                                        แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือยางรถยนต์ส่วนกลาง 15,200 - ตกลงราคา ร้านพีระยางยนต์ ร้านพีระยางยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 20/57  ลว.3 ก.พ.57
15,200.-บาท ในการตกลงราคา

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส่วนโยธา 19,617 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 21/57  ลว.28 ก.พ.57
19,617.-บาท ในการตกลงราคา

3 จัดซ้ือไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 8,470 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 22/57  ลว.28 ก.พ.57
8,470.-บาท ในการตกลงราคา

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ 4,606 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 23/57  ลว.28 ก.พ.57
4,606.-บาท ในการตกลงราคา

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ ส่วนสวัสดิการ 9,797 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 24/57  ลว.28 ก.พ.57
9,797.-บาท ในการตกลงราคา

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ ส่วนสวัสดิการ 8,910 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 25/57  ลว.28 ก.พ.57
8,910.-บาท ในการตกลงราคา

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ส่วนการศึกษา 9,800 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 26/57  ลว.28 ก.พ.57
9,800.-บาท ในการตกลงราคา

8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองกรองอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง 8,239 - ตกลงราคา ร้านชัยออโต้แอร์ ร้านชัยออโต้แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 38/57  ลว.3 ก.พ.57
8,239.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาซ่อมแอร์ห้องส่วนการคลัง 2,300.50 - ตกลงราคา หจก.ที.เค.แอร์ หจก.ที.เค.แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 39/57  ลว.11 ก.พ.57
2.300.50.-บาท ในการตกลงราคา

10 จ้างเหมาซ่อมแอร์ห้องส านักปลัด 2,354 - ตกลงราคา หจก.ที.เค.แอร์ หจก.ที.เค.แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 40/57  ลว.11 ก.พ.57
2,354.-บาท ในการตกลงราคา

11 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,600 - ตกลงราคา นางอูน  สมานรัมย์ นางอูน  สมานรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 41/57  ลว13 ก.พ.57
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 5,600.-บาท ในการตกลงราคา

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชุมประชาคม 500 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 42/57  ลว13 ก.พ.57
500.-บาท ในการตกลงราคา

13 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน ม.11 99,000 99,000 ตกลงราคา นายสวัสด์ิ วาทิรอยรัมย์ นายสวัสด์ิ วาทิรอยรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 43/57  ลว20 ก.พ.57
99,000.-บาท ในการตกลงราคา

14 จ้างเหมาโครงการขยายแนวเขตประปาหมู่2 40,000 40,000 ตกลงราคา นายสวัสด์ิ วาทิรอยรัมย์ นายสวัสด์ิ วาทิรอยรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 44/57  ลว20 ก.พ.57
40,000.-บาท ในการตกลงราคา

15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 96,000 96,000 ตกลงราคา นายเสมียน พิรานรัมย์ นายเสมียน  พิรานรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 45/57  ลว 21 ก.พ.57
96,000.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557                                                                                   แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.14 99,000 99,000 ตกลงราคา นายสุทธิชัย  สายยศ นายสุทธิชัย  สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 46/57  ลว.21 ก.พ.57
99,000.-บาท ในการตกลงราคา

17 จ้างเหมาบโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.13 98,600 98,600 ตกลงราคา นายหวญ แก้วกล้า นายหวญ แก้วกล้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 47/57  ลว.26 ก.พ.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

18 จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ม.1 ไปพื้นที่การเกษตร 98,600 98,600 ตกลงราคา นายเสมียน พิรานรัมย์ นายเสมียน พิรานรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 48 /57  ลว.26 ก.พ.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

19 จ้างเหมาถ่ายระวางที่ดินเพื่อคัดลอกใส่แผ่นซีดี 1,910 - ตกลงราคา หจก.เอกสาร ซี.พี หจก.เอกสาร ซี.พี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 49/57  ลว.26 ก.พ.57
1,910.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                      แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ าด่ืมพร้อมน้ าแข็ง วันท้องถิ่นไทย 730 - ตกลงราคา นางยอม นะวันรัมย์ นางยอม  นะวันรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 27/57  ลว14 มี.ค.57
730.-บาท ในการตกลงราคา

2 จัดซ้ือวัสดุงานกีฬา 42,620 - ตกลงราคา ร้านเชนบ้านศิลป์ ร้านเชนบ้านศิลป์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 28/57  ลว14 มี.ค.57
42,620.-บาท ในการตกลงราคา

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 98,000 98,000 ตกลงราคา นายจุน  นาลีรัมย์ นายจุน  นาลีรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 50/57  ลว 3 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

4 โครงการก่อสร้างจัดสภาพแวดล้อมภานนอกศูนย์ 98,000 98,000 ตกลงราคา นายสหัส  พิริรัมย์ นายสหัส  พิริรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 51/57  ลว 3 มี.ค.57
ห้วยส าราญ 98,000.-บาท ในการตกลงราคา

5 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 52/57  ลว 3 มี.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

6 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 53/57  ลว 3 มี.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

7 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 54/57  ลว 3 มี.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

8 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 55/57  ลว 3 มี.ค.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 98,000 98,000 ตกลงราคา นายหวญ แก้วกล้า นายหวญ แก้วกล้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 56/57  ลว 5 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

10 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน  ม. 12 98,900 98,900 ตกลงราคา นายสุทธิชัย  สายยศ นายสุทธิชัย  สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 57/57  ลว 5 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

11 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน  ม. 11 98,600 98,600 ตกลงราคา นายสวัสด์ิ วาทิรอยรัมย์ นายสวัสด์ิ วาทิรอยรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 58/57  ลว 5 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

12 จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกในเขตท าเลเล้ียงสัตว์ 98,600 98,600 ตกลงราคา นายเสมียน พิรานรัมย์ นายเสมียน  พิรานรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 59/57  ลว 5 มี.ค.57
โคกเพชร ม.13 98,000.-บาท ในการตกลงราคา

13 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 98,000 98,000 ตกลงราคา นายจุน  นาลีรัมย์ นายจุน  นาลีรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 60/57  ลว11 มี.ค.57
98,000.-บาท 98,000 ในการตกลงราคา

14 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน  ม. 7 98,000 98,000 ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 61/57  ลว 11 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.12 98,900 98,900 ตกลงราคา นายหวญ  แก้วกล้า นายหวญ  แก้วกล้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 62/57  ลว 11 มี.ค.57
98,900.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557                                                                                   แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาโครงการเกรดเฉล่ียถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 98,000 98,000 ตกลงราคา นายพนมน้อย  พะเนตรรัมย์ นายพนมน้อย พะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 63/57  ลว.11 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

17 จ้างเหมาจัดท าป้าย วันท้องถิ่นไทย 2,000 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 64/57  ลว.13 มี.ค.57
2,000.-บาท ในการตกลงราคา

18 จ้างเหมาจัดท าป้าย  งานกีฬา 3,000 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 65/57  ลว.14 มี.ค.57
3,000.-บาท ในการตกลงราคา

19 จ้างเหมาจัดเคร่ืองเสียงพิธีเปิด-ปิด งานกีฬา 35,300 - ตกลงราคา นางญาติ  ดาทอง นางญาติ  ดาทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 66/57  ลว.14 มี.ค.57
35,300.-บาท ในการตกลงราคา

20 จ้างเหมาจัดท าสนาม 8,380 - ตกลงราคา นายสุทธิชัย  สายยศ นายสุทธิชัย  สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 67/57  ลว.14 มี.ค.57
8,380.-บาท ในการตกลงราคา

21 จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ม.8 98,600 98,600 ตกลงราคา นายประเสริฐ  อุทารัมย์ นายประเสริฐ  อุทารัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 68/57  ลว.20 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

22 จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ม.9 98,700 98,700 ตกลงราคา นายพนมน้อย  พะเนตรรัมย์ นายพนมน้อย พะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 69/57  ลว.20 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

23 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 97,400 97,400 ตกลงราคา นายพนมน้อย  พะเนตรรัมย์ นายพนมน้อย พะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 70/57  ลว.24 มี.ค.57
97,000.-บาท ในการตกลงราคา

24 จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ม.10 ไปพื้นที่การเกษตร 98,000 98,000 ตกลงราคา นายประเสริฐ  อุทารัมย์ นายประเสริฐ  อุทารัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 71/57  ลว.24 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

25 จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ม.7 ไปพื้นที่การเกษตร 98,000 98,000 ตกลงราคา นายสหัส พิริรัมย์ นายสหัส พิริรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 72/57  ลว.24 มี.ค.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

26 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน คสล. 1 หลัง 3,900,000 3,900,000 e-Auction  หจก.จักรวาลบุรีรัมย์ หจก.จักรวาลบุรีรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 2/57  ลว.11 มี.ค.57

3,893,000.-บาท ในการประกวดราคา(e-Auction)

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557                                                                                  แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป





วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือรางวัลวันผู้สูงอายุ 2557 45,888 - ตกลงราคา หจก.โยธาพาณิชย์ หจก.โยธาพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 29/57  ลว. 3 เม.ย..57
45,888.-บาท ในการตกลงราคา

2 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขทึ่73/57  ลว. 1 เม.ย..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

3 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 74/57  ลว. 1 เม.ย..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

4 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 75/57  ลว. 1 เม.ย..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

5 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 76/57  ลว. 1 เม.ย..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

6 จ้างเหมาโครงการถนนลงหินคลุก ม.3 98,000 98,000 ตกลงราคา นายประเสริฐ  อุทารัมย์ นายประเสริฐ  อุทารัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 77/57  ลว. 1 เม.ย..57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

7 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 97,000 97,000 ตกลงราคา นางนันทิยา  ก๊กรัมย์ นางนันทิยา  ก๊กรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 78/57  ลว. 1 เม.ย..57
97,000.-บาท ในการตกลงราคา

8 จ้างเหมาโครงการถนนลงหินคลุก ม.4 98,600 98,600 ตกลงราคา นายพนมน้อย พะเนตรรัมย์ นายพนมน้อย พะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 79/57  ลว. 3 เม.ย..57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 97,000 97,000 ตกลงราคา นายสหัส  พิริรัมย์ นายสหัส  พิริรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 80/57  ลว. 3 เม.ย..57
97,000.-บาท ในการตกลงราคา

10 จ้างเหมาโครงการซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Konica 7220 12,620 - ตกลงราคา หกจ.สหกล โอ.เอ หกจ.สหกล โอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 81/57  ลว. 3 เม.ย..57
12,620.-บาท ในการตกลงราคา

11 จ้างเหมาจัดท าป้าย วันผู้สูงอายุ 500 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 82/57  ลว. 4 เม.ย..57
500.-บาท ในการตกลงราคา

12 จ้างเหมาจัดท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 43,020 - ตกลงราคา นางญาติ ดาทอง นางญาติ ดาทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 83/57  ลว. 4 เม.ย..57
43,020.-บาท ในการตกลงราคา

13 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 98,000 98,000 ตกลงราคา นางนันทิยา  ก๊กรัมย์ นางนันทิยา  ก๊กรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 84/57  ลว. 8 เม.ย..57
98,000.-บาท 98,000 ในการตกลงราคา

14 จ้างเหมาจัดท าป้าย วันสงกรานต์ 2557 1,000 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 85/57  ลว. 8 เม.ย..57
1,000.-บาท ในการตกลงราคา

15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.ในเขตที่ท าการ อบต. 98,000 98,000 ตกลงราคา นายสมาน  บุญต่อ นายสมาน  บุญต่อ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 86/57  ลว. 11 เม.ย..57
ห้วยส าราญ 98,000.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557                                                                                   แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.14 98,000 98,000 ตกลงราคา นางนันทิยา  ก๊กรัมย์ นางนันทิยา  ก๊กรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 87/57  ลว.11 เม.ย.57
98,000.-บาท ในการตกลงราคา

17 จ้างเหมาจัดท าอาหาร บรมจริยธรรมวัดกุดโคลน 6,650 - ตกลงราคา นายโสม  นิรัมย์ นายโสม  นิรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 88/57  ลว.17 เม.ย.57
6,650.-บาท ในการตกลงราคา

18 จ้างเหมาจัดท าป้าย  อบรมจริยธรรม 350 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 89/57  ลว.17 เม.ย.57
350.-บาท ในการตกลงราคา

19 จ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรศูนย์ฯ ม.12 97,000 97,000 ตกลงราคา นายหวญ  แก้วกล้า นายหวญ  แก้วกล้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 90/57  ลว.24 เม.ย.57
97,000.-บาท ในการตกลงราคา

20 จ้างเหมาติดฝ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ม.2 97,400 97,400 ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 91/57  ลว.24 เม.ย.57
97,000.-บาท ในการตกลงราคา

21 จ้างเหมาโครงการก่อถนนสร้างร้ัว คสล. อบต.ห้วยส าราญ 89,000 89,000 ตกลงราคา นายสมาน  บุญต่อ นายสมาน บุญต่อ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 92/57  ลว./29 เม.ย.57
89,000.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557                                                                                  แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5 รายการ 34,400 - ตกลงราคา ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 30/57  ลว. 7 พ.ค..57
34,400.-บาท ในการตกลงราคา

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 16 รายการ 29,323 - ตกลงราคา หกจ.ปาเมธฯ หกจ.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 31/57  ลว. 9 พ.ค..57
29,323.-บาท ในการตกลงราคา

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสวัสดิการ 8,070 - ตกลงราคา หกจ.ปาเมธฯ หกจ.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 32/57  ลว. 9 พ.ค..57
8,070.-บาท ในการตกลงราคา

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 99,000 - ตกลงราคา ร้านยูไนเต็ดเซอร์วิส ร้านยูไนเต็ดเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 33/57  ลว. 27 พ.ค..57
99,000.-บาท ในการตกลงราคา

5 ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 765,000 กรณีวิธีพิเศษ สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 6/57  ลว. 21 พ.ค..57
765,000.-บาท ในการจัดซ้ือแบบกรณีวิธีพิเศษ

6 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์ 276,000 กรณีวิธีพิเศษ สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 7/57  ลว. 21 พ.ค..57
276,000.-บาท ในการจัดซ้ือแบบกรณีวิธีพิเศษ

7 จ้างเหมาโครงการจัดสภาพแวดล้อมศูนย์ฯ ม.3 89,000 - ตกลงราคา นายสมาน  บุญต่อ นายสมาน  บุญต่อ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 93/57  ลว. 1 พ.ค..57
89,000.-บาท ในการตกลงราคา

8 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 94/57  ลว. 1 พ.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 95/57  ลว. 1 พ.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

10 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 96/57  ลว. 1 พ.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

11 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 97/57  ลว. 1 พ.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

12 จ้างเหมาโครงการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ ม.1,2,8,9,10, 83,000 83,000 ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 98/57  ลว. 12 พ.ค..57
11,14 83,000.-บาท ในการตกลงราคา

13 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 6,680 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 99/57  ลว. 12 พ.ค..57
6,680.-บาท ในการตกลงราคา

14 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนการคลัง 749 - ตกลงราคา หจก.ที.เค.แอร์ หจก.ที.เค.แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 100/57  ลว. 12 พ.ค..57
749.-บาท ในการตกลงราคา

15 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการป้องกันและแก้ไขฯ 600 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 101/57  ลว. 12 พ.ค..57
600.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557                                                                                   แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตร 560 - ตกลงราคา นายติรคุณ เขียวสุดใส นายติรคุณ เขียวสุดใส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 102/57  ลว. 12 พ.ค..57
560.-บาท ในการตกลงราคา

17 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,320 - ตกลงราคา นางมณี  อยู่สุข นางมณี  อยู่สุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 103/57  ลว. 12 พ.ค..57
5,320.-บาท ในการตกลงราคา

18 จ้างเหมาโครงการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ ม.3,4,5,6,7,12 87,000 87,000 ตกลงราคา นายสหัส  พิริรัมย์ นายสหัส  พิริรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 104/57  ลว. 20 พ.ค..57
13 87,000.-บาท ในการตกลงราคา

19 จ้างเหมาขยายเขตประปา ม. 3 30,000 30,000 ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 105/57  ลว. 21 พ.ค..57
30,000.-บาท ในการตกลงราคา

20 จ้างเหมาจัดท าป้าย  อบรมจริยธรรมนักเรียน 450 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 106/57  ลว. 29 พ.ค..57
450.-บาท ในการตกลงราคา

21 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 107/57  ลว. 30 พ.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

22 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 108/57  ลว. 30 พ.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

23 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 109/57  ลว. 30 พ.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

24 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 110/57  ลว. 20 พ.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557                                                                                  แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ ามันพ่นยุง 14,730 - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 34/57  ลว. 11 มิ.ย..57
14,730.-บาท ในการตกลงราคา

2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 9,350 - ตกลงราคา ร้านพีระยางยนต์ ร้านพีระยางยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 111/57  ลว. 3 มิ.ย..57
9,350.-บาท ในการตกลงราคา

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 1,000 - ตกลงราคา ร้านบุญช่วยมอเตอร์ ร้านบุญช่วยมอเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 112/57  ลว. 3 มิ.ย..57
1,000.-บาท ในการตกลงราคา

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการปรองดองสมานฉันท์ 1,332 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 113/57  ลว. 12  มิ.ย..57
1,332.-บาท ในการตกลงราคา

5 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 32,600 - ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 114/57  ลว. 20 มิ.ย..57
32,600.-บาท ในการตกลงราคา

6 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (ส่วนโยธา) 1,938 - ตกลงราคา นายบุญส่ง  คุ้มสุข นายบุญส่ง  คุ้มสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 115/57  ลว. 20  มิ.ย..57
1,938.-บาท ในการตกลงราคา

7 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 372 รายการ 477,000 477,000 สอบราคา ร้านสวรรค์มาเก็ตต้ิง ร้านสวรรค์มาเก็ตต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 8/57  ลว. 11 มิ.ย..57
477,000.-บาท ในการสอบราคา

8 จ้างเหมาโครงการติดต้ังร้ัวที่ท าการ อบต.ห้วยส าราญ 165,800 165,800 สอบราคา หจก.ธนาสิทธิ์พาณิชย์ หจก.ธนาสิทธิ์พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 3/57  ลว. 25 มิ.ย..57
122,000.-บาท ในการสอบราคา

9 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.ม.6 268,800 268,800 สอบราคา หจก.พี.เอ็ม.สรรพกิจ หจก.พี.เอ็ม.สรรพกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 4/57  ลว. 27 มิ.ย..57
162,000.-บาท ในการสอบราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557                                                                                   แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส่วนการศึกษา 9,660 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 35/57  ลว. 2 ก.ค..57
9,660.-บาท ในการตกลงราคา

2 จัดซ้ือน้ าด่ืม/น้ าแข็ง ถวายเทียนเข้าพรรษา 2557 2,000 - ตกลงราคา นางยวง เอ็นดู นางยวง เอ็นดู เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 36/57  ลว. 2 ก.ค..57
2,000.-บาท ในการตกลงราคา

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 27 รายการ 27,340 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 37/57  ลว. 28 ก.ค..57
27,340.-บาท ในการตกลงราคา

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 3 รายการ 8,040 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 38/57  ลว. 28 ก.ค..57
8,040.-บาท ในการตกลงราคา

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ส่วนการคลัง 3 รายการ 9,120 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 39/57  ลว. 28 ก.ค..57
9,120.-บาท ในการตกลงราคา

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส่วนการคลัง 7 รายการ 10,991 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 40/57  ลว. 28 ก.ค..57
10,991.-บาท ในการตกลงราคา

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 5,200 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 41/57  ลว. 28 ก.ค..57
5,200.-บาท ในการสอบราคา

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ส่วนการคลัง 2 รายการ 3,010 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 42/57  ลว. 28 ก.ค..57
3,010.-บาท ในการตกลงราคา

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 5,880 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 43/57  ลว. 28 ก.ค..57
5,880.-บาท ในการตกลงราคา

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส่วนโยธา  16  รายการ 19,900 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 44/57  ลว. 28 ก.ค..57
19,900.-บาท ในการตกลงราคา

11 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 116/57  ลว. 1 ก.ค..57
9,000.-บาท ในการสอบราคา

12 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 117/57  ลว. 1 ก.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

13 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 118/57  ลว. 1 ก.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

14 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 119/57  ลว. 1 ก.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

15 จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ ส่วนโยธา 2,247 - ตกลงราคา หจก.ที.เค.แอร์ หจก.ที.เค.แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 120/57  ลว. 2 ก.ค..57
2,247.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557                                                                                 แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ ส านักปลัด 1,123.50 - ตกลงราคา หจก.ที.เค.แอร์ หจก.ที.เค.แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 121/57  ลว. 2 ก.ค..57
1,123.50.-บาท ในการตกลงราคา

17 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,200 - ตกลงราคา หจก.ปาเมธฯ หจก.ปาเมธฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 122/57  ลว. 2 ก.ค..57
9,200.-บาท ในการตกลงราคา

18 จ้างเหมาจัดท าป้าย แห่เทียนพรรษา 500 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 123/57  ลว. 2 ก.ค..57
500.-บาท ในการตกลงราคา

19 จ้างเหมาจัดแต่งขบวนแห่เทียนพร้อมเคร่ืองเสียง 27,500 - ตกลงราคา นางมณี  สุดแสง นางมณี  สุดแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 124/57  ลว. 2 ก.ค..57
27,500.-บาท ในการตกลงราคา

20 จ้างเหมาจัดท าป้ายงดเหล้าเข้าพรรษา 9,120 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 125/57  ลว. 15 ก.ค..57
500.-บาท ในการตกลงราคา

21 จ้างเหมาจัดท าป้ายตกแต่งส านักงาน 2,240 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 126/57  ลว. 15 ก.ค..57
2,240.-บาท ในการตกลงราคา

22 จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ม.3 ม.5 98,000 98,000 ตกลงราคา นายส าเรียง ศิริอินทร์ นายส าเรียง ศิริอินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 127/57  ลว. 22 ก.ค..57
98,000.-บาท ในการสอบราคา

23 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2-ม.10 570,900 570,900 สอบราคา หจก.ธีรเจตน์ก่อสร้าง หจก.ธีรเจตน์ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 5/57  ลว. 7 ก.ค..57
339,000.-บาท ในการสอบราคา

24 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 394,900 394,900 สอบราคา หจก.สรจักร์ กรุ๊ป หจก.สรจักร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 6/57  ลว. 10 ก.ค..57
225,600.-บาท ในการสอบราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557                                                                                 แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือต้นไม้ 30,000 - ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 45/57  ลว. 4 ส.ค..57
30,000.-บาท ในการตกลงราคา

2 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 128/57  ลว. 1 ส.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

3 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 129/57  ลว. 1 ส.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

4 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 130/57  ลว. 1 ส.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

5 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 131/57  ลว. 1 ส.ค..57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

6 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการยุติความรุนแรงฯ 500 - ตกลงราคา ร้านเต็มที่ดีไซต์ ร้านเต็มที่ดีไซต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 132/57  ลว. 1 ส.ค..57
500.-บาท ในการตกลงราคา

7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนการคลัง 3,103 - ตกลงราคา หจก.ที.เค.แอร์ หจก.ที.เค.แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 133/57  ลว. 1 ส.ค..57
3,103.-บาท ในการสอบราคา

8 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างเล้ียงรับรองการประชุมสภา 7,200 - ตกลงราคา นางญาติ  ดาทอง นางญาติ  ดาทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 134/57  ลว. 4 ส.ค..57
7,200.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ า 66,800 66,800 ตกลงราคา นายเสมียน  พิรานรัมย์ นายเสมียน  พิรานรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 136/57  ลว. 18 ส.ค..57
66,800.-บาท ในการตกลงราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557                                                                                 แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินจัดซ้ือ/ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ ามันพุ่นยุง 8,500 - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 46/57  ลว. 8 ก.ย.57
8,500.-บาท ในการตกลงราคา

2 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ า ม.2 17,000 17,000 ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 137/57  ลว. 1 ก.ย.57
17,000.-บาท ในการตกลงราคา

3 จ้างเหมาซ่อมป้าย อบต.ห้วยส าราญ 9,700 - ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 138/57  ลว. 1 ก.ย.57
9,700.-บาท ในการตกลงราคา

4 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายณัฐนา  ทองน า นายณัฐนา  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 139/57  ลว. 1 ก.ย.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

5 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ นายนิวัฒน์  ทะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 140/57  ลว. 1 ก.ย.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

6 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายภิญโญ พะนิจรัมย์ นายภิญโญ พะนิจรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 141/57  ลว. 1 ก.ย.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

7 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 - ตกลงราคา นายศักด์ิชาญ  สายยศ นายศักด์ิชาญ สายยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 142/57  ลว. 1 ก.ย.57
9,000.-บาท ในการตกลงราคา

8 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.2 50,000 - ตกลงราคา นายสุจิน  จันทสุภา นายสุจิน  จันทสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 143/57  ลว. 8 ก.ย.57
50,000.-บาท ในการตกลงราคา

9 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกระหว่างหมู่ 90,000 - ตกลงราคา นายสุจิน  จันทสุภา นายสุจิน  จันทสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 144/57  ลว. 12 ก.ย.57
บ้าน ม.14 90,000.-บาท ในการตกลงราคา

10 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 9 หมู่บ้าน 20,000 - ตกลงราคา นายประเสริฐ  ทองน า นายประเสริฐ  ทองน า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 145/57  ลว. 17 ก.ย.57
(ม.1,2,3,5,7,8,9,11,14) 20,000.-บาท ในการตกลงราคา

11 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขต อบต. 99,000 99,000 ตกลงราคา นายพนมน้อย พะเนตรรัมย์ นายพนมน้อย พะเนตรรัมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 146/57  ลว. 18 ก.ค..57
ห้วยส าราญ 99,000.-บาท ในการสอบราคา

                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557                                                                                 แบบ สขร.1

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป





264,028


