
แบบ  สขร.๑

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 28,828.00      28,828.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  71/2559 

28,828.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

2 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 8,126.00        8,126.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  72/2559 

8,126.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

3 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  101/2559 

 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2559

องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

ณ วันท่ี  1  มีนาคม  2559

3 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  101/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

4 จางเหมาคนงานขับเครื่องจักรกล 12,000.00      12,000.00      ตกลงจาง นายขวัญชัย  กาบแกว เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  102/2559 

ขนาดหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) 12,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

5 จางเหมาประกอบอาหารวางและ 2,500.00        2,500.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  103/2559 

เครื่องดื่ม โครงการออกกําลังกาย 2,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

เพ่ือสุขภาพ

6 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  104/2559 

โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

7 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  105/2559 

โครงการ อบต.หวงใยแมและเด็ก 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

ประจําป2559



8 จางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 7,500.00        7,500.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  106/2559 

โครงการ อบต.หวงใยแมและเด็ก 7,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

ประจําป2559

9 จางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 12,500.00      12,500.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  107/2559 

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 12,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

และไมติดตอ

10 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  108/2559 

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

และไมติดตอ

11 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 3,252.00        3,252.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  73/2559 

3,252.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

12 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 32,460.00      32,460.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  74/2559 12 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 32,460.00      32,460.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  74/2559 

32,460.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

13 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 816.00          816.00          ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  75/2559 

816.00 ในการตงลงราคา ลว. 1 ก.พ.59

14 จัดซื้อ ตามโครงการแขงขันกีฬาองคการ 52,700.00      52,700.00      ตกลงซื้อ รานเหรียญทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  76/2559 

ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2559 52,700.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ก.พ.59

15 จางเหมาทําอาหารเชาและอาหารกลางวัน 2,500.00        2,500.00        ตกลงจาง นายดนัย  หิ้งเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  109/2559 

พรอมเครื่องดื่ม 2,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ก.พ.59

16 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ช้ัน 22,000.00      22,000.00      ตกลงจาง หจก.คุณสมพงค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  110/2559 

(ไมประจําทาง) 22,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ก.พ.59

17 จัดซื้อ ตามโครงการแขงขันกีฬาองคการ 15,480.00      15,480.00      ตกลงซื้อ นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  77/2559 

ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2559 15,480.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ก.พ.59

18 จัดซื้อ ตามโครงการแขงขันกีฬาองคการ 1,200.00        1,200.00        ตกลงซื้อ นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  78/2559 18 จัดซื้อ ตามโครงการแขงขันกีฬาองคการ 1,200.00        1,200.00        ตกลงซื้อ นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  78/2559 

ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2559 1,200.00 ในการตงลงราคา ลว. 4 ก.พ.59



19 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  112/2559 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ก.พ.59

20 จัดซื้อวัสดุ 1,800.00        1,800.00        ตกลงซื้อ รานมาลีบุค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  79/2559 

1,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ก.พ.59

21 จางเหมาเครื่องขยายเสียง 1,000.00        1,000.00        ตกลงจาง นายพล  คําสักดี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  113/2559 

1,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ก.พ.59

22 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 45,000.00      45,000.00      ตกลงจาง นางชลอ  คําสักดี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  114/2559 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 45,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 8 ก.พ.59

23 ซอมแซมรถยนต หมายเลขทะเบียน 11,830.00      11,830.00      ตกลงจาง นายณรรฐพล  กรรเจียก เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  115/2559 

นข 4425 สพ. 11,830.00 ในการตงลงราคา ลว. 10 ก.พ.59

24 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.4 375.00          375.00          ตกลงจาง นายขวัญชัย  ศรีมณฑา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  116/2559 24 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.4 375.00          375.00          ตกลงจาง นายขวัญชัย  ศรีมณฑา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  116/2559 

375.00 ในการตงลงราคา ลว. 12 ก.พ.59

25 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.14 2,012.00        2,012.00        ตกลงจาง นายนิวัฒน  รุงแจงดี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  117/2559 

2,012.00 ในการตงลงราคา ลว. 12 ก.พ.59

26 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 6,673.00        6,673.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  80/2559 

6,673.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ก.พ.59

27 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,270.00        2,270.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  81/2559 

2,270.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ก.พ.59

28 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 15,020.00      15,020.00      ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  82/2559 

15,020.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ก.พ.59

29 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,351.00        2,351.00        ตกลงซื้อ หจก. ธ.ศิริปโตรเลียม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  83/2559 

2,351.00 ในการตงลงราคา ลว. 16 ก.พ.59

30 จางเหมาทําตรายาง 570.00          570.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  118/2559 

570.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59570.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59



31 จางเหมาจัดทําสถานท่ีและทําความสะอาด 1,000.00        1,000.00        ตกลงจาง นายทศพล  ดาวเรือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  119/2559 

โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 1000 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59

ประจําป 2559

32 จางเหมาทําอาหาร/อาหารวางและเครื่อง 16,500.00      16,500.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  120/2559 

ดื่ม โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือด 16,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59

ออกประจําป 2559

33 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  121/2559 

โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือด 432.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59

ออกประจําป 2559

34 จางเหมา ตามโครงการสงเสริมผูสูงอายุ 13,500.00      13,500.00      ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  122/2559 

สุขภาพท่ีดี ชีวิตมีสุข 13,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59สุขภาพท่ีดี ชีวิตมีสุข 13,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59

35 จางเหมา ตามโครงการสงเสริมผูสูงอายุ 1,500.00        1,500.00        ตกลงจาง นายประยุทธ  มณีวงษ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  123/2559 

สุขภาพท่ีดี ชีวิตมีสุข 1,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59

36 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 432.00          432.00          ตกลงจาง รานเอกโฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  124/2559 

342.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59

37 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,800.00        2,800.00        ตกลงจาง นายชนินทร  คชินทร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  125/2559 

2,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 18 ก.พ.59

38 จางเหมาจัดทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 1,250.00        1,250.00        ตกลงจาง นางนภพรรณ นวมทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  126/2559 

1,250.00 ในการตงลงราคา ลว. 25 ก.พ.59

39 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,267.00        9,267.00        ตกลงซื้อ รานชลิตาครุภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  84/2559 

9,267.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ก.พ.59

40 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 12,150.00      12,150.00      ตกลงซื้อ รานชลิตาครุภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข เลขท่ี  85/2559 

12,150.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ก.พ.5912,150.00 ในการตงลงราคา ลว. 29 ก.พ.59


