
แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง

รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 800.00              800.00          ตกลงจา้ง นายชนนิทร์ คชนิทร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 100/2561

800.00 ในการตงลงราคา ลว. 3 เมษายน  2551

2 ค่าจา้งท าปา้ยขบัขี่ปลอดภยั 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  101/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 เมษายน  2551

3 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืม 720.00              720.00          ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  116/2561 

720.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 เมษายน  2551

4 ค่าซ้ือวัสดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนเมษายน รอบ 2 1,684.00           1,684.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  115/2561 

1,684.00 ในการตงลงราคา ลว. 11  เมษายน 2551

5 ค่าซ้ือวัสดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนเมษายน รอบ 2 5,043.00           5,043.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  117/2561 

5,043.00 ในการตงลงราคา ลว. 11  เมษายน 2551

6 ค่าซ้ือวัสดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนเมษายน รอบ 2 1,660.00           1,660.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  119/2561 

1,660.00 ในการตงลงราคา ลว. 11  เมษายน 2551

7 ค่าซ้ือวัสดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนเมษายน รอบ 2 4,045.00           4,045.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  120/2561 

4,045.00 ในการตงลงราคา ลว. 11  เมษายน 2551

8 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 23,800.00          23,800.00      ตกลงซ้ือ บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  19/2561 

23,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 25  เมษายน 2551

9 ค่าซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 25,800.00          25,800.00      ตกลงซ้ือ บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  20/2561 

25,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 25  เมษายน 2551

10 ค่าซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 2,600.00           2,600.00       ตกลงจา้ง บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  103/2561 

2,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 25  เมษายน 2551

 สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลบางตาเถร

ณ วันที ่ 1  พฤษภาคม 2561



11 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,300.00           2,300.00       ตกลงจา้ง ร้านเอก็ซ์ วาย แซด เคมคีอล เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  104/2561 

2,300.00 ในการตงลงราคา ลว. 25  เมษายน 2551

12 ค่าซ่อมรถส่วนราชการ 3,322.35           3,322.35       ตกลงจา้ง บ. โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  105/2561 

3,322.35 ในการตงลงราคา ลว. 25  เมษายน 2551

13 ค่าซ่อมเคร่ืองพมิพ์(คลัง) 1,800.00           1,800.00       ตกลงจา้ง บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  106/2561 

1,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 26  เมษายน 2551

14 ค่าจา้งซ่อมแซมรถยนต์ นข 4425 98,347.98          98,347.98      ตกลงจา้ง บ. โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  107/2561 

98,347.98 ในการตงลงราคา ลว. 25  เมษายน 2551

15 โครงการลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.12 221,000.00        221,000.00    ตกลงจา้ง บ. ชศัูกด์ิรุ่งเรือง จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  36/2561 

221,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 27  เมษายน 2551

16 ค่าซ้ือวัสดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนพฤษภาคม รอบ 1 4,554.00           4,554.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  123/2561 

4,554.00 ในการตงลงราคา ลว.  30 เมษายน 2551

17 ค่าซ้ือวัสดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนพฤษภาคม รอบ 1 3,792.00           3,792.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  125/2561 

3,792.00 ในการตงลงราคา ลว.  30 เมษายน 2551

18 ค่าซ้ือวัสดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนพฤษภาคม รอบ 1 1,423.00           1,423.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  126/2561 

1,423.00 ในการตงลงราคา ลว.  30 เมษายน 2551


