
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,432.00           1,432.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  1/2560 

1,432.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ก.ย.59

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,721.00           2,721.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  2/2560 

2,721.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ก.ย.59

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,706.00         26,706.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  3/2560 

26,706.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ก.ย.59

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 979.00              979.00          ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  4/2560 

979.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ก.ย.59

5 จัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ 4,900.00           4,900.00       ตกลงซื้อ นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  5/2560

4,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ก.ย.59

6 จัดซื้อวัสดุปองกันน้ําทวม (ทรายหยาบ) 105,000.00        105,000.00    ตกลงซื้อ หจก.ส.โชคสองพัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  6/2560 

105,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 11 ต.ค.59

7 จัดซื้อวัสดุปองกันน้ําทวม (กระสอบทราย) 110,000.00        110,000.00    ตกลงซื้อ นางวัฒนา เรืองหิรัญวนิช เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  7/2560

110,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 11 ต.ค.59

8 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไผโรงววั 333,000.00        333,000.00    ตกลงจาง บริษัท ชูศักดิ์รุงเรือง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  12/2560 

333,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 12 ต.ค.59

9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,955.00           5,955.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  8/2560 

5,955.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 ต.ค.59

10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,627.00         27,627.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  9/2560 

27,627.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 ต.ค.59

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,933.00           2,933.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  10/2560 

2,933.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 ต.ค.59

 สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม 2559

องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

ณ วันท่ี  1 พฤศจิกายน  2559



12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 991.00              991.00          ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  11/2560 

991.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 ต.ค.59

13 จางเหมาตกแตงสถานที่ 9,000.00           9,000.00       ตกลงจาง นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  13/2560 

9,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 ต.ค.59

14 จัดทําปายไวนิล 8,640.00           8,640.00       ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  14/2560

8,640.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 ต.ค.59

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 45,500.00         45,500.00      ตกลงซื้อ รานสดุประเสริฐรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  12/2560 

45,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 ต.ค.59

16 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 17,490.00         17,490.00      ตกลงซื้อ รานชลติาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  13/2560 

17,490.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 ต.ค.59

17 ซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน นข 4425 สพ. 12,700.00         12,700.00      ตกลงจาง รานกิตตชิัยแอรรถยนต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  15/2560

12,700.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ต.ค.59

18 จางเหมาทําพวงมาลัย 1,000.00           1,000.00       ตกลงจาง นางอุไร  นวมศรีนวล เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  16/2560

1,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ต.ค.59

19 จัดซื้อแฟมประวัติ 300.00              300.00          กรณีพิเศษ โรงพิมพอาสารักษาดินแดน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  1/2560 

300.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ต.ค.59

20 จัดซื้อแบบพิมพ 1,522.00           1,522.00       กรณีพิเศษ โรงพิมพอาสารักษาดินแดน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  2/2560 

1,522.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ต.ค.59

21 จัดซื้อใบเสร็จประปา 2,500.00           2,500.00       กรณีพิเศษ โรงพิมพอาสารักษาดินแดน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  3/2560 

2,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ต.ค.59

22 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,500.00           1,500.00       ตกลงซื้อ นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  14/2560

1,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 25 ต.ค.59

23 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,675.00           2,675.00       ตกลงซื้อ รานสดุประเสริฐรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  15/2560

2,675.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ต.ค.59

24 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00              432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  17/2560

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 ต.ค.59

25 จางเหมาตอเติมโรงจอดรถ 50,000.00         50,000.00      ตกลงจาง บริษัท ชูศักดิ์รุงเรือง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  2/2560 

50,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 ต.ค.59



26 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,385.00           4,385.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  16/2560

4,385.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ต.ค.59

27 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,958.00           1,958.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  17/2560 

1,958.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ต.ค.59

28 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,827.00           2,827.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  18/2560 

2,827.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ต.ค.59

29 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,324.00         17,324.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  19/2560 

17,324.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ต.ค.59

30 จัดซื้ออะไหลรถยนตสวนกลาง 23,600.00         23,600.00      ตกลงซื้อ รานโชยยางยนต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  20/2560

23,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ต.ค.59

31 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. 1,389,214.80     1,389,214.80  กรณีพิเศษ สหกรณโคนมกําแพงแสน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  4/2560 

1,389,214.80 ในการตงลงราคา ลว. 31 ต.ค.59

32 จางเหมารถรับสงนักเรียนรร.อนุบาลอบต.สาย1 122,600.00        122,600.00    ตกลงจาง นางวัฒนา เรืองหิรัญวนิช เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  3/2560 

122,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ต.ค.59

33 จางเหมารถรับสงนักเรียนรร.อนุบาลอบต.สาย2 109,300.00        109,300.00    ตกลงจาง พลฯเชาว  อิ่มรส เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  4/2560 

109,300.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 ต.ค.59

34 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. 328,130.40        328,130.40    กรณีพิเศษ สหกรณโคนมกําแพงแสน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  5/2560

328,130.40 ในการตงลงราคา ลว. 31 ต.ค.59


