
แบบ  สขร.1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 834.00          834.00          ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  87/2559 

834.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ม.ีค.59

2 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,653.00        2,653.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  88/2559 

2,653.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ม.ีค.59

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,608.00        2,608.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  89/2559 

2,608.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ม.ีค.59

4 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 3,462.00        3,462.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  90/2559 

3,462.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ม.ีค.59

5 จางเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารวาง 11,000.00      11,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  129/2559 

และเครื่องดื่ม 11,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 มี.ค.59

6 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง 10,178.38      10,178.38      ตกลงจาง บริษัทสยามนิสสันสุพรรณบุรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  130/2559 

10,178.38 ในการตงลงราคา ลว. 14 มี.ค.59

7 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 4,200.00        4,200.00        ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  131/2559 

4,200.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 มี.ค.59
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8 จัดซื้อของท่ีระลึก 1,000.00        1,000.00        ตกลงซื้อ นางจีรพัส  ออนคํา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  132/2559 

1,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 มี.ค.59

9 จางเหมารถบัสปรับอากาศไมประจําทาง 22,000.00      22,000.00      ตกลงจาง หจก.คุณสมพงค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  133/2559 

22,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 มี.ค.59

10 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 6,739.00        6,739.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  91/2559 

6,739.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 มี.ค.59

11 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,697.00        2,697.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  93/2559 

2,697.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 มี.ค.59

12 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,798.00        1,798.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  94/2559 

1,798.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 มี.ค.59

13 จางเหมาซอมแซมระบบประปา หมูท่ี3 843.00          843.00          ตกลงจาง นายทศพร หทัยปติสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  136/2559 

843.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 มี.ค.59

14 ซอมแซมรถยนต หมายเลขทะเบียน 3,500.00        3,500.00        ตกลงจาง ชัยศิริ เครื่องเย็น เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  137/2559 

นข 4425 สพ. 3,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 มี.ค.59

15 จัดซื้อเตาเผาขยะ 29,520.00      29,520.00      ตกลงซื้อ รานชลิตาครุภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  95/2559 

29,520.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 มี.ค.59

16 จางเหมาซอมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยแตง 497,000.00    497,000.00    ตกลงจาง หจก.โชคสองพัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  138/2559 

ม.2,7,9,12,13 497,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 24 มี.ค.59

17 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร โครงการปองกัน 383,750.00    383,750.00    ตกลงซื้อ รานชลิตาครุภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  97/2559 

และควบคุมโรคไขเลือดออกในเขต 383,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 มี.ค.59

ตําบลบางตาเถร

18 จางเหมาทําปายไวนิล 8,650.00        8,650.00        ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  149/2559 

8,650.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 มี.ค.59



19 จางเหมาซอมแซมถนนทรุด หมูท่ี 5 46,600.00      46,600.00      ตกลงจาง บจ.ชูศักดิ์รุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  139/2559 

46,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 มี.ค.59

20 จางเหมาซอมแซมระบบประปา หมูท่ี4 530.00          530.00          ตกลงจาง นายขวัญชัย  ศรีมณฑา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  140/2559 

530.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 มี.ค.59

21 จางเหมาซอมแซมระบบประปา หมูท่ี1 3,439.00        3,439.00        ตกลงจาง นายยันต การสมทบ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  141/2559 

3,439.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 มี.ค.59


