
ลําดับ วงเงินที่ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

หรือจาง ในการการซื้อหรือจาง

1  *จัดซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดทํา 17,900.00 17,900.00 ตกลงราคาซื้อ รานทรัพยเจริญวัฒนา รานทรัพยเจริญวัฒนา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 71/2563

หนากากอนามัย ราคา 17,900.- บาท ราคา 17,900.- บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 1  เม.ย. 2563

  เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

ซื้อ

2  *จางเหมาตัดเย็บ ผาประดับ 9,000.00    9,000.00    ตกลงราคาจาง นางสุบัน  โพธิ์ศรี นางสุบัน  โพธิ์ศรี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่  50/2563

ใชในงานพิธีตางๆ ราคา 9,000.- บาท ราคา 9,000.- บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 1 เม.ย. 2563

 เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

จาง

3  *จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 19,650.00   19,650.00   ตกลงราคาซื้อ รานกอแกวทรัพยพลาย รานกอแกวทรัพยพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่  72/2563

ราคา 19,650.- บาท ราคา 19,650.- บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 2 เม.ย. 2563

   เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

 ซื้อ

(ใบตอ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลซําสูง  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน

วันที่    30   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563



(ใบตอ)

ลําดับ วงเงินที่ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

หรือจาง ในการการซื้อหรือจาง

4  *จางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 1,200.00    1,200.00    ตกลงราคาจาง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัดบริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่  51/2563

 ราคา 1,200.- บาท ราคา 1,200.- บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 2 เม.ย. 2563

   เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

 จาง

5  *จัดซื้อครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 42,500.00   42,500.00   ตกลงราคาซื้อ บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัดบริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 73/2563

 ราคา 42,500.-  บาท ราคา 42,500.-  บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 8 เม.ย. 2563

 เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

ซื้อ

6  *จัดซื้อวัสดุถังบรรจุน้ําสะพายหลัง 6,900.00    6,900.00    ตกลงราคาซั้อ รานปกครองพาณิชย รานปกครองพาณิชย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 74/2563

 ราคา 6,900.-  บาท ราคา 6,900.-  บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 8 เม.ย. 2563

  เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

ซื้อ

7  *จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถายเอกสาร 18,000.00   18,000.00   ตกลงราคาซื้อ บริษัท บิ๊กออโตเมชั่น จํากัด บริษัท บิ๊กออโตเมชั่น จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่  75/2563

 ราคา 18,000.- บาท ราคา 18,000.- บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 9 เม.ย. 2563

   เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

 ซื้อ

(ใบตอ)



(ใบตอ)

ลําดับ วงเงินที่ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

หรือจาง ในการการซื้อหรือจาง

8  *จางเหมาโครงการกอสรางถนน 467,000.00 467,000.00 ตกลงราคาจาง รานคูคํากอสราง รานคูคํากอสราง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 25/2563

คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาดง ราคา 467,000.-  บาท นายสัญญา โคตรศรีวงษ และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 9 เม.ย. 2563

ราคา 467,000.- บาท เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

จาง

9  *จางเหมาซอมเครื่องพิมพ 1,740.00    1,740.00    ตกลงราคาจาง รานไอเดียคอมพิวเตอร รานไอเดียคอมพิวเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 52/2563

cannon mp 287 ราคา 1,740.-  บาท ราคา 1,740.-  บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 14 เม.ย. 2563

  เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

จาง

10 *จางเหมาจัดทําตรายาง 250.00       250.00       ตกลงราคาจาง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัดบริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 53/2563

เพื่อใชในสํานักงาน ราคา 250.-  บาท ราคา 250.-  บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 15 เม.ย. 2563

  เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

จาง

11 *จางเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บคาขยะ 15,000.00   15,000.00   ตกลงราคาจาง นางหนูเกตุ  โพธิ์ศรี นางหนูเกตุ  โพธิ์ศรี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 54/2563

 ราคา 15,000.-  บาท ราคา 15,000.-  บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 16 เม.ย. 2563

  เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

จาง

(ใบตอ)



(ใบตอ)

ลําดับ วงเงินที่ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

หรือจาง ในการการซื้อหรือจาง

12  *จัดซื้อวัสดุปายบอกทาง ปาย เขา ออก 39,200.00   39,200.00   ตกลงราคาซื้อ หางหุนสวนจํากัดชัยภูมิ หางหุนสวนจํากัดชัยภูมิ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 76/2563

เทศบาลตําบลซําสูง ทราฟฟค จํากัด ทราฟฟค จํากัด และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 20 เม.ย. 2563

ราคา  39,200.- บาท ราคา  39,200.- บาท เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

ซื้อ

13  *จางเหมาบุคคลภายนอก 35,000.00   35,000.00   ตกลงราคาจาง นางสาวจิราพร  เกศทองมา นางสาวจิราพร  เกศทองมา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 24/2563

นางสาวจิราพร เกศทองมา ราคา  35,000.- บาท ราคา  35,000.- บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 29 เม.ย. 2563

  เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

จาง

14  *จางเหมาซอมแซมรถยนตดับเพลิง 9,500.00    9,500.00    ตกลงราคาจาง รานอูทองสุขการชาง รานอูทองสุขการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 55/2563

ทะเบียน ผ.ต.7412 ขอนแกน ราคา  9,500.- บาท ราคา  9,500.- บาท และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 30 เม.ย. 2563

  เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

จาง

15  *จางเหมาซอมแซมรถยนต ก.ฉ.7071 79,501.00   79,501.00   ตกลงราคาจาง บริษัท เงินดีการยาง จํากัด บริษัท เงินดีการยาง จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด เลขที่ 56/2563

 ราคา  79,501.- บาท นางรดาทิพย ขจรภู และผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม วันที่ 30 เม.ย. 2563

 ราคา  79,501.- บาท เงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา

จาง


	แบบ สขร.๑

