
แบบ  สขร.1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณประปา 28,500.00      28,500.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  193/2559

28,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ส.ค.59

2 จางเหมาทําปายชําระภาษี 1,400.00       1,400.00       ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  236/2559

1,400.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ส.ค.59

3 จัดซื้อดอกไมประดับ 2,160.00       2,160.00       ตกลงซ้ือ รานรุงเรืองขจร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  194/2559

2,160.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ส.ค.59

4 จางเหมาไฟประดับ 15,000.00      15,000.00      ตกลงจาง นางสมถวิล ชางปาดี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  237/2559

15,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ส.ค.59

5 จัดซื้อวัสดุ 5,050.00       5,050.00       ตกลงซ้ือ รานรุงเรืองขจร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  195/2559

5,050.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ส.ค.59

6 จางเหมาจัดทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 1,500.00       1,500.00       ตกลงจาง นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  239/2559

1,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 3 ส.ค.59

7 จางเหมาถายเอกสาร 2,176.00       2,176.00       ตกลงจาง รานกาญจนเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  238/2559

2,176.00 ในการตงลงราคา ลว. 3 ส.ค.59

8 ขออนุมัติตรวจสอบรถยนตสวนกลาง 1,570.23       1,570.23       ตกลงจาง บริษัท สยามนิสสันสุพรรณบุรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  240/2559

(ถายน้ํามันเครื่อง) 1,570.23 ในการตงลงราคา ลว. 4 ส.ค.59

9 จางเหมาทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 4,500.00       4,500.00       ตกลงจาง นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  241/2559

4,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 11 ส.ค.59

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   สิงหาคม 2559

องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

ณ วันท่ี  1 กันยายน  2559



10 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.4 580.00          580.00          ตกลงจาง นายขวัญชัย  ศรีมณฑา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  242/2559

580.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ส.ค.59

11 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.8 5,000.00       5,000.00       ตกลงจาง นายทศพร หทัยปติสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  243/2560

5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ส.ค.59

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,008.00       5,008.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  196/2559

5,008.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ส.ค.59

13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 975.00          975.00          ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  198/2559

975.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ส.ค.59

14 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,046.00      34,046.00      ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  199/2559

34,046.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ส.ค.59

15 จางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 3,000.00       3,000.00       ตกลงจาง บริษัท เจทีโอเอซพัพลาลส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  242/2559

3,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ส.ค.59

16 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  243/2559

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ส.ค.59

17 จางเหมาเตนท 1,206.00       1,206.00       ตกลงจาง รานอุไร เตนทบางสาม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  244/2559 

1,206.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ส.ค.59

18 จางเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารวางและ 20,000.00      20,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  245/2559 

เครื่องด่ืม 20,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ส.ค.59

19 จัดซื้อวัสดุ 10,217.00      10,217.00      ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  201/2559 

10,217.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ส.ค.59

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 12,320.00      12,320.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  202/2559 

12,320.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 ส.ค.59

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 34,100.00      34,100.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  203/2559 

34,100.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 ส.ค.59



22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 43,600.00      43,600.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  204/2559 

43,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 ส.ค.59

23 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  246/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 24 ส.ค.59

24 จางเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารวางและ 10,000.00      10,000.00      ตกลงจาง นางสงศรี รูปเหมาะดี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  247/2559 

เครื่องด่ืม 10,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 24 ส.ค.59

25 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง 9,000.00       9,000.00       ตกลงจาง รานกิตติชัย แอรรถยนต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  248/2559 

หมายเลขทะเบียน บบ 7528 ส.พ. 9,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ส.ค.59

26 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,890.00       1,890.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  205/2559

1,890.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ส.ค.59

27 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 935.00          935.00          ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  206/2559

935.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ส.ค.59

28 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 935.00          935.00          ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  207/2559

935.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ส.ค.59

29 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,389.00       7,389.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  208/2559

7,389.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ส.ค.59

30 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,600.00       2,600.00       ตกลงจาง บริษัท เจทีโอเอซพัพลาลส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  249/2559 

2,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ส.ค.59

31 จัดซื้อวัสดุ 1,000.00       1,000.00       ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  209/2559

1,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ส.ค.59


