
แบบ  สขร.๑

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 เชาเต็นท ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 3,000.00        3,000.00        ตกลงจาง นางสาวอุไร นวมศรีนวล เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  57/2559 

ประจําป2559 3,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

2 จางเหมาตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000.00      30,000.00      ตกลงจาง นายสรรเสริญ เดชา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  58/2559 

ประจําป2559 30,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

3 จางเหมาตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  59/2559 

ประจําป2559 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

4 จางเหมาตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 5,000.00        5,000.00        ตกลงจาง นายวัฒนา  ภูทวี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  60/2559 

ประจําป2559 5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

5 จางเหมาตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000.00      20,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  61/2559 

ประจําป2559 20,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

6 จัดซื้อ ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 3,000.00        3,000.00        ตกลงซื้อ รานสุดประเสริฐรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  52/2559 

ประจําป2559 3,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

7 จัดซื้อ ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 38,500.00      38,500.00      ตกลงซื้อ รานสุดประเสริฐรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  53/2559 

ประจําป2559 38,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

8 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 23,477.00      23,477.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  54/2559 

23,477.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

9 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,511.00        4,511.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  55/2559 

4,511.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มกราคม  2559

องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

ณ วันท่ี  1  กุมภาพันธ  2559



10 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,632.00        1,632.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  56/2559 

1,632.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

11 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 37,650.00      37,650.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  58/2559 

37,650.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

12 จางเหมาคนงานขับเครื่องจักรกล 12,000.00      12,000.00      ตกลงจาง นายขวัญชัย  กาบแกว เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  59/2559 

ขนาดหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) 12,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ม.ค.59

13 จางเหมาลงหินคลุกเกลี่ยแตง หมูท่ี16 120,000.00    120,000.00    ตกลงจาง บริษัทชูศักดิ์  รุงเรือง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  62/2559 

120,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 ม.ค.59

14 จางเหมาทําอาหารกลางวันและ 15,000.00      15,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  63/2559 

อาหารวาง/เครื่องดื่ม 15,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ม.ค.59

15 จัดซื้อวัสดุ 12,125.00      12,125.00      ตกลงซื้อ นายธนศักดิ์  อ่ิมรส เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  61/2559 

12,125.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ม.ค.59

16 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,100.00        2,100.00        ตกลงจาง หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  64/2559 

2,100.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ม.ค.59

17 จางเหมาทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  65/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ม.ค.59

18 จางเหมาถายเอกสาร 800.00          800.00          ตกลงจาง ราน พี.ซี.กอปป เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  66/2559 

800.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ม.ค.59

19 จางเหมา ตามโครงการตําบลอยูดี 1,000.00        1,000.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  67/2559 

มีสุข ประจําป 2559 1,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ม.ค.59

20 จางเหมา ตามโครงการตําบลอยูดี 12,000.00      12,000.00      ตกลงจาง นางสาวอุไร นวมศรีนวล เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  68/2559 

มีสุข ประจําป 2559 12,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ม.ค.59

21 จางเหมา ตามโครงการตําบลอยูดี 40,000.00      40,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  69/2559 

มีสุข ประจําป 2559 40,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ม.ค.59



22 จางเหมา ตามโครงการตําบลอยูดี 675.00          675.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  70/2559 

มีสุข ประจําป 2559 675.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ม.ค.59

23 จัดซื้อ ตามโครงการตําบลอยูดี 4,800.00        4,800.00        ตกลงซื้อ นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  62/2559 

มีสุข ประจําป 2559 4,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ม.ค.59

24 จางเหมาถายเอกสาร 780.00          780.00          ตกลงจาง นางสาวสุพรรษา  สุวรรณศรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  79/2559 

780.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ม.ค.59

25 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 778.00          778.00          ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  63/2559 

778.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ม.ค.59

26 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,700.00        4,700.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  64/2559 

4,700.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ม.ค.59

27 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 14,003.00      14,003.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  65/2559 

14,003.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ม.ค.59

28 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 35,877.00      35,877.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  66/2559 

35,877.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ม.ค.59

29 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,558.00        1,558.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  67/2559 

1,558.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ม.ค.59

30 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  79/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ม.ค.59

31 จางเหมาตามโครงการสงเสริมสุขภาพ 18,000.00      18,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  80/2559 

ท่ีดีในสตรี 18,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 ม.ค.59

32 จางเหมาประกอบอาหารวางและ 6,000.00        6,000.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  89/2559 

เครื่องดื่ม โครงการคลองสวยนํ้าใส 6000 ในการตงลงราคา ลว. 21 ม.ค.59

ประจําป2559



33 จางเหมาทําปายไวนิล โครงการคลอง 2,160.00        2,160.00        ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  90/2559 

สวยนํ้าใส ประจําป2559 2,160.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ม.ค.59

34 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  91/2559 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนให 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 ม.ค.59

ประชาชนอนุรักษธรรมชาติ ป2559

35 จางเหมาประกอบอาหารวางและ 5,000.00        5,000.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  92/2559 

เครื่องดื่ม โครงการสงเสริมและ 5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 ม.ค.59

สนับสนุนใหประชาชนอนุรักษ

ธรรมชาติ ป2559

36 จางเหมาโครงการกอสรางลานกีฬา 342,000.00    342,000.00    ตกลงจาง หจก.ส.โชคสองพัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  93/2559 

เอนกประสงค 34,200.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 ม.ค.59

37 จางเหมาโครงการฝกอบรมโปรแกรม 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  94/2559 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรสําหรับองคกร 432 ในการตงลงราคา ลว. 27 ม.ค.59

ปกครองสวนทองถ่ิน (e-lass)

38 จางเหมาโครงการฝกอบรมโปรแกรม 11,500.00      11,500.00      ตกลงจาง นายดนัย  หิ้งเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  95/2559 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรสําหรับองคกร 11500 ในการตงลงราคา ลว. 27 ม.ค.59

ปกครองสวนทองถ่ิน (e-lass)

39 จางเหมาจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,500.00        1,500.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  96/2559 

1,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ม.ค.59

40 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธโครงการ 432.00          432.00          ตกลงซื้อ รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  97/2559 

อบต.เคลื่อนท่ี ประจําป 2559 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ม.ค.59

41 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการ 1,495.00        1,495.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาครุภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  68/2559 

อบต.เคลื่อนท่ี ประจําป 2559 1,495.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ม.ค.59



42 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการออก 2,808.00        2,808.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาครุภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  69/2559 

ประชาคม 2,808.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ม.ค.59

43 จางเหมาทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  98/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ม.ค.59

44 จัดซื้อนํ้าดื่ม 2,160.00        2,160.00        ตกลงซื้อ นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  70/2559 

2,160.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ม.ค.59

45 จางเหมาจัดทําอาหารวางพรอมเครื่อง 52,750.00      52,750.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  99/2559 

ดื่ม 52,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ม.ค.59

46 จางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 25,000.00      25,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  100/2559 

โครงการอบต.เคลื่อนท่ี ประจําป 2559 25,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ม.ค.59


