
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทึ่
และราคาที่เสนอ

1 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล ภาพพระบรมฉายา ตกลงราคา ร้านวาย แอนด์ เอ เปน็ผู้รับจ้างท างานนั้น บนัทกึข้อตกลงการจ้าง 
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เซ็นเตอร์ โดย นางวรุณศิริ โดยตรง เลขที่ 48/2559 
พร้อมกรอบไม้ ขนาด 1 x 2 เมตร เผ่าชู ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม  2558

เสนอราคา 500 บาท

2 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบยีน 12,000 ตกลงราคา อู่ศุภสุขการช่าง โดย เปน็ผู้รับจ้างท างานนั้น บนัทกึข้อตกลงการจ้าง 

บจ 1170 พท  จ านวน 6 รายการ นายยงยุทธ  บญุจันทร์ โดยตรง เลขที่ 49/2559 

1. ไดสตาร์ท  จ านวน 1 ลูก เสนอราคา 11,740 บาท ลงวนัที่ 16 ธนัวาคม  2558

2. ปั้มน้ าเคร่ืองยนต์  จ านวน 1 อัน

3. แผ่นปั้มครัทบน จ านวน 1 ชุด

4. น้ ามันเบรค-ครัท จ านวน 1 กระปอ๋ง

5. มือเปดิฝาปดิทา้ย จ านวน 1 อัน

6. แบตเตอร่ี GS 100 AP จ านวน 1 ลูก

3 จัดจ้างประกอบอาหารข้าวกล่อง จ านวน ตกลงราคา นางสาวปราณี  ไหมทมิ เปน็ผู้รับจ้างท างานนั้น บนัทกึข้อตกลงการจ้าง 
200 ชุด (โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู เสนอราคา 12,000 บาท โดยตรง เลขที่ 50/2559 
งานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลงวนัที่  23  ธนัวาคม  2558
ต าบลลาดหญ้า จังหวดักาญจนบรีุ

500

ราคาจัดจ้าง 500 บาท

ร้านวาย แอนด์ เอ เซ็นเตอร์
 โดย นางวรุณศิริ  เผ่าชู

อู่ศุภสุขการช่าง โดย

นายยงยุทธ  บญุจันทร์

ราคาจัดจ้าง 11,700 บาท

นางสาวปราณี  ไหมทมิ

                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม ๒๕๕๘ แบบ สขร.๑
เทศบาลต าบลทะเลน้อย

วันที ่ ๓๐  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ราคาจัดจ้าง 11,000 บาท



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทึ่
และราคาที่เสนอ

4 จัดจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการ ตกลงราคา นายถาวร  สุกด า นายถาวร  สุกด า เปน็ผู้รับจ้างท างานนั้น บนัทกึข้อตกลงการจ้าง 
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนกังานเทศบาล เสนอราคา 6,000 บาท โดยตรง เลขที่ 51/2559
ต าบลลาดหญ้า จังหวดักาญจนบรีุ ลงวนัที่  24  ธนัวาคม  2558

5 จ้างเหมาบริการ (งานธรุการ) ตกลงราคา บนัทกึข้อตกลงการจ้าง 
วงเงินจัดจ้าง 80,128 บาท เลขที่ 52/2559 

ลงวนัที่  30  ธนัวาคม  2558

6 จ้างเหมาบริการ (ยาม) ตกลงราคา นายประกอบ  มูสิกรักษ์ บนัทกึข้อตกลงการจ้าง 
เลขที่ 53/2559
ลงวนัที่  30 ธนัวาคม  2558

7 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั ตกลงราคา นางสาวปราณี  ไหมทมิ นางสาวปราณี  ไหมทมิ บนัทกึข้อตกลงการจ้าง 
ส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น เสนอราคา 68,800 บาท ราคาจัดจ้าง 65,300 บาท เลขที่ 54/2559
ทะเลน้อย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 ลงวนัที่  30 ธนัวาคม  2558
จ านวน 172 ชุด/วนั เปน็ระยะเวลา 
20 วนัท าการ ประจ าเดือน มกราคม
2559

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) ตกลงราคา ร้านจิณณะกัญ ก๊อบปี้ บนัทกึข้อตกลงซ้ือขาย 
จ านวน 27 รายการ แอนด์เซอร์วสิ เลขที่ 14/2559 

เสนอราคา 16,360 บาท ลงวนัที่  8  ธนัวาคม  2558

แบบ สขร.๑
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

18,000 ร้านจิณณะกัญ ก๊อบปี้
แอนด์เซอร์วสิ
ราคาจัดซ้ือ 16,300 บาท

วงเงินจัดจ้าง 57,870 บาท

ราคาจัดจ้าง 5,000 บาท

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

นางสาวณัฐฏว์ลัญช์  รักมาก



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทึ่
และราคาที่เสนอ

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) ตกลงราคา ร้านจิณณะกัญ ก๊อบปี้ บนัทกึข้อตกลงการซ้ือขาย
จ านวน  9  รายการ แอนด์เซอร์วสิ เลขที่ 15/2559 

เสนอราคา 8,000 บาท ลงวนัที่  14 ธนัวาคม  2558

ร้านจิณณะกัญ ก๊อบปี้8,000
แอนด์เซอร์วสิ

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ราคาจัดซ้ือ 7,700 บาท

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

แบบ สขร.๑
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญา


