
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมแซมรถจักรยานยนต 2,580.00           2,580.00       ตกลงจาง รานชางนุกบางซอจัดหั้ย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  31/2560 

2,580.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ธ.ค.60

2 โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณโรงจอดรถ 29,200.00         29,200.00      ตกลงจาง บริษัท ชูศักดิ์รุงเรือง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  32/2560 

29,200.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 ธ.ค.60

3 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ อบต.บางตาเถร 114,400.00        114,400.00    ตกลงจาง บริษัท ชูศักดิ์รุงเรือง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  6/2560 

114,400.00 ในการตงลงราคา ลว. 14 ธ.ค.60

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,727.00           4,727.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  34/2560 

4,727.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ธ.ค.60

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,626.00           2,626.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  33/2560 

2,626.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ธ.ค.60

6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 29,148.00         29,148.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  36/2560 

29,148.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ธ.ค.60

7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,051.00           1,051.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  37/2560 

1,051.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ธ.ค.60

8 จัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการเรียนรู 96,400.00         96,400.00      ตกลงซื้อ บริษัทเจทีโอเอซัพพลายส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  1/2560 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รร.อบต.บางตาเถร 96,400.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 ธ.ค.60

9 จางตรวจสภาพรถยนตสวนกลาง(ถายนํ้ามันเครื่อง) 3,464.13           3,464.13       ตกลงจาง บริษัทสยามนิสสันสุพรรณบุรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่ 33/2560 

3,464.13 ในการตงลงราคา ลว. 16 ธ.ค.60

10 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.1 3,024.00           3,024.00       ตกลงจาง นายยันต  การสมทบ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  34/2560 

3,024.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ธ.ค.60

11 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.4 530.00              530.00          ตกลงจาง นายยันต  การสมทบ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  35/2560 

530.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 ธ.ค.60

 สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

ณ วันท่ี  1 มกราคม  2560



12 จางเหมาซอมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบอ 144,000.00        144,000.00    ตกลงจาง หจก.ส.โชคสองพัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  8/2560 

144,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 ธ.ค.60

13 จัดซื้อน้ําดื่ม ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยชวงเทศกาล 720.00              720.00          ตกลงซื้อ นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  38/2560 

ปใหม 720.00 ในการตงลงราคา ลว. 23 ธ.ค.60

14 จางเหมาทําปายไวนิล 432.00              432.00          ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  36/2560 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 23 ธ.ค.60

15 จัดซื้อยางมะตอย ม.3,8,10 175,000.00        175,000.00    ตกลงซื้อ รานววิมิกซ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  2/2560 

175,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 ธ.ค.60

16 จางเหมาเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องรถยนตสวนกลาง 1,201.08           1,201.08       ตกลงจาง บริษัทสยามนิสสันสุพรรณบุรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  37/2560 

1,201.08 ในการตงลงราคา ลว. 26 ธ.ค.60

17 จางเหมาเดินทอน้ําประปาใหม ม.11 6,850.00           6,850.00       ตกลงจาง นส.วิลาสินี  จันทรจิตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  39/2560 

6,850.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 ธ.ค.60

18 จางเหมาซอมแซมรถน้ําอเนกประสงค 75,400.00         75,400.00      ตกลงจาง รานเอ็มบีการดับเพลิง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  40/2560 

75,400.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ธ.ค.60

19 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,223.00           3,223.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  39/2560 

3,223.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60

20 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,328.00           1,328.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  40/2560 

1,328.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60

21 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,075.00           1,075.00       ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  41/2560 

1,075.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60

22 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,518.00         13,518.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  42/2560 

13,518.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60

23 จางเหมาจัดทําอาหารวาง พรอมเครื่องด่ืม 18,000.00         18,000.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ  นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  41/2560 

18,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60

24 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 1,296.00           1,296.00       ตกลงจาง รานศรีอนันตอิงคเจ็ท เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  42/2560 

1,296.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60

25 จัดซื้อวัสดุ 22,486.00         22,486.00      ตกลงซื้อ รานสดุประเสริฐรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  43/2560 

22,486.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60



26 จางเหมาเปลี่ยนปมไฟฟา ขนาด 2 แรงมา 5,500.00           5,500.00       ตกลงจาง นายสิงหา  เพ็งจุย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่  43/2560 

5,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60

27 จางเหมาเปลี่ยนปมไฟฟา ขนาด 2 แรงมา 5,500.00           5,500.00       ตกลงจาง นายสิงหา  เพ็งจุย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที4่4/2560 

5,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60

28 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.14 1,220.00           1,220.00       ตกลงจาง นายทศพร หทัยปติสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข เลขที่ 45/2560 

1,220.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 ธ.ค.60


