
แบบ  สขร.1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จางเหมาเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง 2,130.91        2,130.91        ตกลงจาง บจ.นิสสันสุพรรณบุรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  208/2559 

รถยนตสวนกลาง 2,130.91 ในการตงลงราคา ลว. 5 ก.ค.59

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณประปา 65,570.00      65,570.00      ตกลงจาง รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  168/2559 

65,570.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 ก.ค.59

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 8,640.00        8,640.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  169/2559 

8,640.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 ก.ค.59

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9,610.00        9,610.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  170/2559 

9,610.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 ก.ค.59

5 จางเหมาทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  209/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 ก.ค.59

6 จางเหมาจัดทําตรายาง 2,860.00        2,860.00        ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  210/2559 

2,860.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 ก.ค.59

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,900.00        4,900.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  171/2559 

4,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ก.ค.59

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,705.00        6,705.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  172/2559 

6,705.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ก.ค.59

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,889.00        5,889.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  173/2559 

5,889.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ก.ค.59
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10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 16,823.00      16,823.00      ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  174/2559 

16,823.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ก.ค.59

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,844.00        7,844.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  175/2559 

7,844.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ก.ค.59

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 32,580.00      32,580.00      ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  176/2559 

32,580.00 ในการตงลงราคา ลว. 6 ก.ค.59

13 จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ 13,000.00      13,000.00      ตกลงซื้อ รานรุงเรืองขจร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  177/2559 

13,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ก.ค.59

14 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 959.00          959.00          ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  177/2559 

959.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ค.59

15 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 958.00          958.00          ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  178/2559 

958.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ค.59

16 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,921.00        1,921.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  179/2559 

1,921.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ก.ค.59

17 จัดซื้อวัสดุชวงระยะท่ี 2 โครงการตามแนว 13,920.00      13,920.00      ตกลงซื้อ นส.กานตธีมา กุศลพิทักษแดน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  182/2559 

พระราชดําริและปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 13,920.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ก.ค.59

18 จัดซื้อวัสดุ 1,125.00        1,125.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  185/2559 

1,125.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ก.ค.59

19 จางเหมาทําปายไวนิล 675.00          675.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  223/2559 

675.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ก.ค.59

20 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,380.00        2,380.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาสมจิตต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  183/2559 

2,380.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ก.ค.59



21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,600.00        3,600.00        ตกลงจาง บจ.เจทีโอเอซัพพลายส เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  184/2559 

3,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ก.ค.59

22 จางเหมาจัดตกแตงสถานท่ีอบรม 1,000.00        1,000.00        ตกลงจาง นายปราณ โอนออนปภากุล เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  224/2559 

1,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 25 ก.ค.59

23 จางเหมาทําอาหารกลางวันอาหารวาง 17,000.00      17,000.00      ตกลงจาง นส.วิไลพร นาคประเสริฐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  225/2559 

และเครื่องดื่ม 17,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 25 ก.ค.59

24 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 52,000.00      52,000.00      ตกลงซื้อ รานเปรมวาสนา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  186/2559 

52,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 25 ก.ค.59

25 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ ตามโครงการวัน 13,000.00      13,000.00      ตกลงซื้อ รานรุงเรืองขจร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  187/2559 

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 13,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 25 ก.ค.59

26 จัดซื้อใบเสร็จประปา 15,000.00      15,000.00      ตกลงซื้อ บจ.สยามโลคอลอินโนเวช่ัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  188/2559 

15,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 25 ก.ค.59

27 จางเหมาซอมแซมตูควบคุมไฟฟา 9,500.00        9,500.00        ตกลงจาง นายทศพร หทัยปติสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  226/2559 

9,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 25 ก.ค.59

28 จางเหมาทําปายไวนิล การประชาสัมพันธการ 864.00          864.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  227/2559 

รับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไมเคยลงทะเบียน 864.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 ก.ค.59

29 จางเหมาทําปายไวนิล  ตามโครงการวัน 12,096.00      12,096.00      ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  228/2559 

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12,096.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 ก.ค.59

30 จางเหมาซอมแซมเครื่องพิมพ 1,900.00        1,900.00        ตกลงจาง บจ.เจทีโอเอซัพพลายส เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  229/2559 

1,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ก.ค.59

31 จางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 1,035.00        1,035.00        ตกลงจาง บจ.เจทีโอเอซัพพลายส เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  230/2559 

1,035.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ก.ค.59



32 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 800.00          800.00          ตกลงจาง นายคนินทร คชินทร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  231/2559 

800.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ก.ค.59

33 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 1,800.00        1,800.00        ตกลงจาง นายคนินทร คชินทร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  232/2559 

1,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ก.ค.59

34 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง 56,857.00      56,857.00      ตกลงจาง นางสมถวิล ชางปาดี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  233/2559 

(รถขุดตีนตะขาบ) 56,857.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ก.ค.59

35 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 11,939.00      11,939.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  189/2559 

11,939.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ก.ค.59

36 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 3,073.00        3,073.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  190/2559 

3,073.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ก.ค.59

37 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,894.00        1,894.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  191/2559 

1,894.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ก.ค.59

38 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 919.00          919.00          ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  192/2559 

919.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ก.ค.59

39 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.1 2,505.00        2,505.00        ตกลงจาง นายยันต การสมทบ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  234/2559 

2,505.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ก.ค.59

40 จางเหมาจัดทําปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,000.00        5,000.00        ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  235/2559 

วัดโบสถดอนลําแพน 5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ก.ค.59


