
แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง

รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจา้งเทพื้นคอนกรีตศพด.วัดโบสถ์ 71,900.00          71,900.00      ตกลงจา้ง บ. ชศัูกด์ิรุ่งเรือง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  172/2561 

71,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 2 กรกฎาคม  2561

2 ค่าซ้ือธงชาติ 20,000.00          20,000.00      ตกลงซ้ือ นางทพิย ์ชาวบา้นสิงห์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  172/2561 

20,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 กรกฎาคม  2561

3 ค่าจา้งท าปา้ยเฉลิมพระเกยีตริ 11,736.00          11,736.00      ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  132/2561 

11,736.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 กรกฎาคม  2561

4 ค่าซ้ือผ้าผูกประดับ 4,000.00           4,000.00       ตกลงซ้ือ นายยอด บญุมี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  133/2561 

4,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 กรกฎาคม  2561

5 ค่าจา้งท าปา้ยอบรมเปล่ียนน้ าเสียเปน็น้ าใส 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  134/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 กรกฎาคม  2561

6 ค่าจา้งเหมาอาหารโครงการเปล่ียนน้ าเสียใหเ้ปน็น้ าใส 25,000.00          25,000.00      ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  24/2561 

25,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 กรกฎาคม  2561

7 ค่าจา้งท าตรายาง 1,220.00           1,220.00       ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  135/2561 

1,220.00 ในการตงลงราคา ลว. 13 กรกฎาคม  2561

8 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนกรกฎาคม รอบ  2 1,725.00           1,725.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  38/2561 

1,725.00 ในการตงลงราคา ลว. 13 กรกฎาคม  2561

9 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนกรกฎาคม รอบ  2 4,061.00           4,061.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  39/2561 

4,061.00 ในการตงลงราคา ลว. 13 กรกฎาคม  2561

10 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนกรกฎาคม รอบ  2 5,631.00           5,631.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  40/2561 

5,631.00 ในการตงลงราคา ลว. 13 กรกฎาคม  2561

 สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลบางตาเถร

ณ วันที ่ 1 สงิหาคม  2561



11 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนกรกฎาคม รอบ  2 5,668.00           5,668.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  41/2561 

5,668.00 ในการตงลงราคา ลว. 13 กรกฎาคม  2561

12 ค่าจา้งตัดสต๊ิกเกอร์(อบต.) 3,500.00           3,500.00       ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  136/2561 

3,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 17  กรกฎาคม  2561

13 ค่าซ้ือพานพุ่มดอกไม(้ขาว/มว่ง) 3,550.00           3,550.00       ตกลงซ้ือ ร้านกาญจนเ์คร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  173/2561 

3,550.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 กรกฎาคม  2561

14 ค่าซ้ือพานพุ่มดอกไม(้ขาว/เหลือง) 3,200.00           3,200.00       ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  174/2561 

3,200.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 กรกฎาคม  2561

15 ค่าซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,400.00           5,400.00       ตกลงซ้ือ บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  175/2561 

5,400.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 กรกฎาคม  2561

16 ค่าซ้ือผ้าประดับ 17,220.00          17,220.00      ตกลงซ้ือ นางทพิย ์ชาวบา้นสิงห์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  44/2561 

17,220.00 ในการตงลงราคา ลว. 17 กรกฎาคม  2561

17 ค่าซ้ิอวสดุส าหรับโครงการออกเยี่ยมบา้นผู้สูงอาย ุผู้พกิาร 43,680.00          43,680.00      ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  45/2561 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปว่ยฯ 43,680.00 ในการตงลงราคา ลว. 19 กรกฎาคม  2561

18 ค่าจา้งท าอาหารกลางวันโครงการใหค้วามรู้ด้าน 8,000.00           8,000.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  25/2561 

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 กรกฎาคม  2561

19 ค่าซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(ส านกัปลัด) 33,900.00          33,900.00      ตกลงซ้ือ บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  46/2561 

33,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 กรกฎาคม  2561

20 ค่าน้ ามนัเบนซินและดีเซลส าหรับโครงการใหค้วามรู้ด้าน 661.00              661.00          ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  177/2561 

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 661.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 กรกฎาคม  2561

21 ค่าซ้ือกา๊สหงุต้มและผงเคมสี าหรับโครงการใหค้วามรู้ด้าน 8,500.00           8,500.00       ตกลงซ้ือ ยศวัฒนเ์คมคีอล ซัพพลาย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  47/2561 

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 8,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 กรกฎาคม  2561

22 ค่าจา้งเหมาปา้ยโครงการใหค้วามรู้ด้าน 8,500.00           8,500.00       ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  138/2561 

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 8,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 กรกฎาคม  2561

23 ค่าจา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง นข 4904 3,931.18           3,934.18       ตกลงจา้ง บ. สยามนสิสันสุพรรณบรีุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  139/2561 

3,931.18 ในการตงลงราคา ลว. 23 กรกฎาคม  2561

24 ค่าจา้งเหมาท าปา้ยโครงการฝึกทกัษณะอาชพี 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  143/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 กรกฎาคม  2561



25 ค่าซ่อมรถบรรทกุน้ าอเนกประสงค์ 45,500.00          45,500.00      ตกลงจา้ง นายณัฎฐชยั การดับเพลิง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  144/2561 

45,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 กรกฎาคม  2561

26 ค่าซ้ือวัสดุโครงการฝึกทกัษะอาชพี 11,830.00          11,830.00      ตกลงซ้ือ นางสรัญญา เพทวนลิกร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  48/2561 

11,830.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 กรกฎาคม  2561

27 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนสิงหาคม รอบ 1 3,900.00           3,900.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  49/2561 

3,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 กรกฎาคม  2561

28 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนสิงหาคม รอบ 1 6,486.00           6,486.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  50/2561 

6,486.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 กรกฎาคม  2561

29 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนสิงหาคม รอบ 1 3,219.00           3,219.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  51/2561 

3,219.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 กรกฎาคม  2561

30 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนสิงหาคม รอบ 1 2,950.00           2,950.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  52/2561 

2,950.00 ในการตงลงราคา ลว. 31 กรกฎาคม  2561


