
แบบ  สขร.1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 3,034.00        3,034.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  144/2559 

3,034.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ม.ิย.59

2 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 27,872.00      27,872.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  145/2559 

27,872.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ม.ิย.59

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,040.00        4,040.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  146/2559 

4,040.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ม.ิย.59

4 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 8,043.00        8,043.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  147/2559 

8,043.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ม.ิย.59

5 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.8 986.00          986.00          ตกลงจาง นายทศพร หทัยปติสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  184/2559 

986.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ม.ิย.59

6 จางเหมาซอมแซมประตูหองสํานักงาน 4,000.00        4,000.00        ตกลงจาง นายทศพร หทัยปติสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  185/2559 

4,000.00 ในการตงลงราคา ลว.9 ม.ิย.59

7 จางเหมาถายเอกสาร 1,521.00        1,521.00        ตกลงจาง นส.สุพรรษา สุวรรณศรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  186/2559 

1,521.00 ในการตงลงราคา ลว. 10 ม.ิย.59

8 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 10,304.00      10,304.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  147/2559 

10,304.00 ในการตงลงราคา ลว. 10 ม.ิย.59

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,900.00        4,900.00        ตกลงซื้อ บจ.เจทีโอเอซัพพลายส เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  148/2559 

4,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 10 ม.ิย.59

 สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน   มถินุายน  2559

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางตาเถร

ณ วนัที�  1  กรกฎาคม  2559



10 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.4 650.00          650.00          ตกลงจาง นายขวัญชัย ศรีมณฑา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  188/2559 

650.00 ในการตงลงราคา ลว. 10 ม.ิย.59

11 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.4 1,664.00        1,664.00        ตกลงจาง นางสมใจ ปานอําพันธ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  189/2559 

1,664.00 ในการตงลงราคา ลว. 10 ม.ิย.59

12 จัดซื้อแบตเตอรี่ 2,800.00        2,800.00        ตกลงซื้อ รานหลักธรรมอะไหล เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  149/2559 

2,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 13 ม.ิย.59

13 จางเหมาตามโครงการศึกษาดูงาน 432.00          432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  190/2559 

คุณภาพทางการศึกษา 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 13 ม.ิย.59

14 จางเหมาตามโครงการศึกษาดูงาน 4,000.00        4,000.00        ตกลงจาง รานรุงเรืองขจร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  191/2559 

คุณภาพทางการศึกษา 4,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ม.ิย.59

15 จางเหมาตามโครงการศึกษาดูงาน 20,000.00      20,000.00      ตกลงจาง หจก.คุณสมพงค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  192/2559 

คุณภาพทางการศึกษา 20,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ม.ิย.59

16 จางเหมาตามโครงการศึกษาดูงาน 12,500.00      12,500.00      ตกลงจาง นายดนัย  หิ้งเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  193/2559 

คุณภาพทางการศึกษา 12,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ม.ิย.59

17 จัดซื้อวัสดุตามโครงการศึกษาดูงาน 3,927.00        3,927.00        ตกลงซื้อ รานรุงเรืองขจร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  150/2559 

คุณภาพทางการศึกษา 3,927.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ม.ิย.59

18 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 6,524.00        6,524.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  151/2559 

6,524.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ม.ิย.59

19 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,069.00        2,069.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  152/2559 

2,069.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ม.ิย.59

20 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,500.00        2,500.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  153/2559 

2,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ม.ิย.59



21 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 36,118.00      36,118.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  154/2559 

36,118.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ม.ิย.59

22 จางเหมาจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 2,500.00        2,500.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  194/2559 

โครงการสงเสริมสุขภาพในชองปาก 2,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ม.ิย.59

23 จัดซื้อวัสดุสาธิตและฝกปฏิบัติ 11,200.00      11,200.00      ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  155/2559 

โครงการสงเสริมสุขภาพในชองปาก 11,200.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ม.ิย.59

24 จางเหมาทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  195/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ม.ิย.59

25 จางเหมาทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  196/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ม.ิย.59

26 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันพรอม 5,500.00        5,500.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  197/2559 

เครื่องดื่ม 5,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ม.ิย.59

27 จางเหมาจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 2,750.00        2,750.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  198/2559 

2,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ม.ิย.59

28 จัดซื้อนํ้าดื่ม 375.00          375.00          ตกลงซื้อ นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  158/2559 

375.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ม.ิย.59

29 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  199/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ม.ิย.59

30 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  200/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ม.ิย.59

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการอบรมและบําเพ็ญ 5,610.00        5,610.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  157/2559 

ประโยชน 5,610.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ม.ิย.59



32 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.14 1,592.00        1,592.00        ตกลงจาง นายนิวัฒณ รุงแจงดี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  201/2559 

1,592.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ม.ิย.59

33 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 41,000.00      41,000.00      ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  159/2559 

41,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ม.ิย.59

34 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 96,300.00      96,300.00      ตกลงซื้อ บจ.สํานักพิมพพัฒนาวิชาการ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  160/2559 

5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ม.ิย.59

35 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 10,000.00      10,000.00      ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  161/2559 

10,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ม.ิย.59

36 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 132,300.00    132,300.00    ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  162/2559 

132,300.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ม.ิย.59

37 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.18 2,230.00        2,230.00        ตกลงจาง นายณรงค ใจบุญ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  202/2559 

2,230.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 ม.ิย.59

38 จางเหมาลงหินคลุกกลบหลุมบอ 297,000.00    297,000.00    ตกลงจาง หจก.ส.โชคสองพัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  203/2559 

หมูท่ี 8,6,10 297,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 23 ม.ิย.59

39 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 1,296.00        1,296.00        ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  204/2559 

1,296.00 ในการตงลงราคา ลว.27 มิ.ย.59

40 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 18,000.00      18,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  205/2559 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 18,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 ม.ิย.59

41 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 7,500.00        7,500.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  206/2559 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 7,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 ม.ิย.59

42 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 16,000.00      16,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  207/2559 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 16,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 ม.ิย.59

43 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนตสวนกลาง 2,500.00        2,500.00        ตกลงซื้อ รานสุชัยไดนาโม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  163/2559 

2,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ม.ิย.59



44 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 3,015.00        3,015.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  164/2559 

3,015.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ม.ิย.59

45 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,026.00        4,026.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  165/2559 

4,026.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ม.ิย.59

46 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,010.00        1,010.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  166/2559 

1,010.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ม.ิย.59

47 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 5,556.00        5,556.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  167/2559 

5,556.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ม.ิย.59


