
แบบ  สขร.1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 898.00          898.00          ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  98/2559 

898.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 เม.ย.59

2 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,754.00        1,754.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  99/2559 

1,754.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 เม.ย.59

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,770.00        1,770.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  100/2559 

1,770.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 เม.ย.59

4 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,869.00        4,869.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  101/2559 

4,869.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 เม.ย.59

5 จางเหมาทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  102/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 เม.ย.59

6 จัดซื้อนํ้าดื่ม 720.00          720.00          ตกลงซื้อ นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  103/2559 

720.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 เม.ย.59

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 12,150.00      12,150.00      ตกลงซื้อ รานชลิตาครุภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  104/2559 

12,150.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 เม.ย.59
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8 จัดซื้อวัสดุ 10,916.00      10,916.00      ตกลงซื้อ นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  105/2559 

10,916.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 เม.ย.59

9 จางเหมาบริการเชาเตนทและเกาอ้ี 11,000.00      11,000.00      ตกลงจาง นส.อุไร นวมศรีนวล เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  142/2559 

11,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 เม.ย.59

10 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 21,450.00      21,450.00      ตกลงซื้อ ราน อ.สื่อสาร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  106/2559 

21,450.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 เม.ย.59

11 จัดซื้อนํ้าดื่มชนิดแกว 3,600.00        3,600.00        ตกลงซื้อ นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  107/2559 

3,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 เม.ย.59

12 จางเหมาเครื่องขยายเสียงพรอมเครื่อง 50,000.00      50,000.00      ตกลงจาง นายปญญา ชางปาดี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  143/2559 

ปนไฟ 50,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 5 เม.ย.59

13 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร โครงการรณรงค 5,260.00        5,260.00        ตกลงซื้อ บจ.เหลืองเวชภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  109/2559 

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 5,260.00 ในการตงลงราคา ลว. 12 เม.ย.59

14 จางเหมาทําปายไวนิล โครงการรณรงค 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  146/2559 

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 12 เม.ย.59

15 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร โครงการรณรงค 40,000.00      40,000.00      ตกลงซื้อ บจ.เหลืองเวชภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  108/2559 

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 40,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 12 เม.ย.59

16 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 12,798.00      12,798.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  110/2559 

12,798.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 เม.ย.59

17 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,829.00        1,829.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  112/2559 

1,829.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 มี.ค.59

18 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 7,907.00        7,907.00        ตกลงจาง หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  113/2559 

7,907.00 ในการตงลงราคา ลว. 15 เม.ย.59



19 จัดซื้อตูเหล็กสําหรับใสเอกสาร 5,000.00        5,000.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาครุภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  114/2559 

5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 19 เม.ย.59

20 ตรวจสภาพรถยนตสวนกลาง 4,798.95        4,798.95        ตกลงจาง บริษัทโตโยตาสุพรรณบุรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  157/2559 

4,798.95 ในการตงลงราคา ลว. 19 เม.ย.59

21 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 20,000.00      20,000.00      ตกลงซื้อ รานชลิตาครุภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  115/2559 

20,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 19 เม.ย.59

22 จางเหมาคาตัดทําพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล 4,000.00        4,000.00        ตกลงจาง บจ.พงษอุดมอินโนเวช่ันซิสเต็ม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  158/2559 

4,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 เม.ย.59

23 จางเหมาคาตัดทําพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล 4,000.00        4,000.00        ตกลงจาง บจ.พงษอุดมอินโนเวช่ันซิสเต็ม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  159/2559 

4,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 21 เม.ย.59

24 จางเหมาปรับยายคันทาง 51,400.00      51,400.00      ตกลงจาง บจ.ชูศักดิ์รุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  160/2559 

51,400.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 เม.ย.59

25 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.4 775.00          775.00          ตกลงจาง นายขวัญชัย  ศรีมณฑา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  161/2559 

775.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 เม.ย.59

26 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.16 1,885.00        1,885.00        ตกลงจาง นส.เกศินี คําหอมรื่น เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  162/2559 

1,885.00 ในการตงลงราคา ลว. 27 เม.ย.59

27 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 14,136.00      14,136.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  116/2559 

14,136.00 ในการตงลงราคา ลว. 28 เม.ย.59


