
แบบ  สขร.1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 38,222.00      38,222.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  210/2559

38,222.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 ก.ย.59

2 จางเหมาติดต้ังพัดลมติดผนังภายในอาคาร 8,610.00       8,610.00       ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  250/2559

ศพด.วัดโบสถดอนลําแพน 8,610.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 ก.ย.59

3 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 432.00          432.00          ตกลงซ้ือ รานรุงเรืองขจร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  251/2559

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

4 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 432.00          432.00          ตกลงจาง นางสมถวิล ชางปาดี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  252/2559

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

5 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 432.00          432.00          ตกลงซ้ือ รานรุงเรืองขจร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  253/2559

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

6 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 432.00          432.00          ตกลงจาง นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  254/2559

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

7 จางเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารวางและ 3,750.00       3,750.00       ตกลงจาง รานกาญจนเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  255/2559

เครื่องด่ืม 3,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

8 จางเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารวางและ 3,750.00       3,750.00       ตกลงจาง บริษัท สยามนิสสันสุพรรณบุรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  256/2559

เครื่องด่ืม 3,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

9 จางเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารวางและ 3,750.00       3,750.00       ตกลงจาง นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  257/2559

เครื่องด่ืม 3,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กันยายน 2559

องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

ณ วันท่ี  1 ตุลาคม  2559



10 จางเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารวางและ 5,000.00       5,000.00       ตกลงจาง นายขวัญชัย  ศรีมณฑา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  258/2559

เครื่องด่ืม 5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

11 จางเหมาทําตรายาง 290.00          290.00          ตกลงจาง นายทศพร หทัยปติสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  259/2560

290.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

12 จางเหมาซอมแซมระบบประปาโรงเรียน 3,750.00       3,750.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  260/2559

อบต.บางตาเถร 3,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

13 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 25,000.00      25,000.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  211/2559

25,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

14 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตาโครงการออก 18,950.00      18,950.00      ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  212/2559

เยี่ยมผูสูงอายุ 18,950.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

15 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตาโครงการออก 18,950.00      18,950.00      ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  213/2559

เยี่ยมบานผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส 18,950.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

16 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตาโครงการออก 18,950.00      18,950.00      ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  214/2559

เยี่ยมบานผูพิการ 18,950.00 ในการตงลงราคา ลว. 7 ก.ย.59

17 จางเหมาซอมแซมตูควบคุมไฟฟาประปา ม.8 9,500.00       9,500.00       ตกลงจาง นายทศพร หทัยปติสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  261/2559 

9,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 13 ก.ย.59

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณประปา 3,750.00       3,750.00       ตกลงซ้ือ รานสุดประเสริฐรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  212/2559 

3,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59

19 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,877.00       1,877.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  214/2559

1,877.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59

20 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,721.00       2,721.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  215/2559

2,721.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59

21 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,980.00       1,980.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  216/2559

1,980.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59



22 จางเหมาทําปายไวนิล 864.00          864.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  262/2559 

864.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59

23 จางเหมาจัดทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 500.00          500.00          ตกลงจาง นายธวชัชัย  ตุมตะสิน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  263/2559 

500.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59

24 จางเหมาจัดทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 1,500.00       1,500.00       ตกลงจาง นายธวชัชัย  ตุมตะสิน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  264/2559 

1,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59

25 จางเหมาจัดทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 2,000.00       2,000.00       ตกลงจาง นายธวชัชัย  ตุมตะสิน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  265/2559

2,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59

26 จางเหมาจัดทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4,000.00       4,000.00       ตกลงจาง นายธวชัชัย  ตุมตะสิน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  266/2559

4,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 46,950.00      46,950.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  217/2559

46,950.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ย.59

28 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 35,000.00      35,000.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  220/2559

35,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ก.ย.59

29 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 19,200.00      19,200.00      ตกลงซ้ือ บริษัท เจทีโอเอซพัพลาลส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  218/2559 

19,200.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ก.ย.59

30 จางเหมาเปลี่ยนระบบเมนตไฟฟาอาคาร 45,300.00      45,300.00      ตกลงจาง นายทศพร หทัยปติสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  267/2559

โรงเรียน อบต.บางตาเถร 45,300.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ก.ย.59

31 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,015.00       8,015.00       ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  221/2559

8,015.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ก.ย.59

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 17,630.00      17,630.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  222/2559

17,630.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ก.ย.59

33 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,878.00       7,878.00       ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  223/2559

7,878.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ก.ย.59



34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 30,568.00      30,568.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  224/2559 

30,568.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ก.ย.59

35 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 41,970.00      41,970.00      ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  225/2559

41,970.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ก.ย.59

36 จัดซื้อวัสดุกอสราง 4,040.00       4,040.00       ตกลงซ้ือ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคณุสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  226/2559

4,040.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ก.ย.59

37 จางเหมาถายเอกสาร 225.00          225.00          ตกลงจาง น.ส.สุพรรณษา สุวรรณศรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  268/2559

225.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ก.ย.59

38 จางเหมาจัดทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 1,500.00       1,500.00       ตกลงจาง นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขท่ี  269/2559 

1,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ก.ย.59

39 จางเหมาจัดทําแผนที่ภาษี 450,000.00    450,000.00    ตกลงจาง นายวุฒนิันท พิมพสระเกษ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  270/2559

450,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ก.ย.59


