
แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง

รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจดัซ้ือกล้องถา่ยภาพระบบดิจติอล 102,000.00        102,000.00    ตกลงซ้ือ ร้านพฒันาอเิล็คทริคและครุภณัฑ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 7/2561

102,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 1  กมุภาพนัธ์ 2551

2 ค่าจดัซ้ือเกา้อี้บนุวม 5,500.00           5,500.00       ตกลงซ้ือ ร้านอจัฉรา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  69/2561 

5,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 1  กมุภาพนัธ์ 2551

3 ค่าจดัซ้ือคุรภณัส านกังาน 7,000.00           7,000.00       ตกลงซ้ือ ร้านอจัฉรา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  69/2561 

7,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 1  กมุภาพนัธ์ 2551

4 ค่าจดัซ้ือปั้มน้ าอตัโนมติั 9,000.00           9,000.00       ตกลงซ้ือ ร้านสุดประเสริฐรุ่งเรือง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  71/2561 

9,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 1  กมุภาพนัธ์ 2551

5 ค่าจา้งท าปา้ยโครงการวัยรุ่น วัยใส 1,728.00           1,728.00       ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  55/2561 

1,728.00 ในการตงลงราคา ลว. 1  กมุภาพนัธ์ 2551

6 ค่าจา้งอาหารกลางวันโครงการวัยรุ่น วัยใส 25,000.00          25,000.00      ตกลงจา้ง นางชลอ ค าสักดี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 56/2561 

25,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 2  กมุภาพนัธ์ 2551

7 ค่าซ้ือวัสดุส าหรับโครงการวัยรุ่น วัยใส 3,475.00           3,475.00       ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  72/2561 

3,475.00 ในการตงลงราคา ลว. 2  กมุภาพนัธ์ 2551

8 ค่าจดัซ้ือล าโพงคอมพวิเตอร์ 3,800.00           3,800.00       ตกลงซ้ือ บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  75/2561 

3,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 8  กมุภาพนัธ์ 2551

9 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเล่นพฒันาการ 50,000.00          50,000.00      ตกลงซ้ือ บริษัท สมาร์ท คิดส์ อโีวลูชั่น จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  14/2561 

50,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 5  กมุภาพนัธ์ 2551

10 ค่าจา้งรถโดยสารไมป่ระจ าทาง(วัยรุ่น วัยใส) 10,000.00          10,000.00      ตกลงจา้ง หจก.คุณสมพงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  10/2561 

10,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 5  กมุภาพนัธ์ 2551

 สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลบางตาเถร

ณ วันที ่ 1  มนีาคม  2561



11 ค่าจา้งประกอบอาหารว่างประชมุสภา 3,750.00           3,750.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  58/2561 

3,750.00 ในการตงลงราคา ลว. 5  กมุภาพนัธ์ 2551

12 ค่าจา้งถา่ยน้ ามนัเคร่ือง 1,241.20           1,241.20       ตกลงจา้ง บริษัท สยามนิสสัน สุพรรณบุรี จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  59/2561 

1,241.20 ในการตงลงราคา ลว. 6  กมุภาพนัธ์ 2551

13 ค่าจา้งโครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง 600,000.00        600,000.00    ตกลงจา้ง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  5/2561 

และกลบหลุมบอ่ หมู่ที่ 2,10,10-8,17 600,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 7  กมุภาพนัธ์ 2551

14 ค่าจา้งโครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง 491,000.00        491,000.00    ตกลงจา้ง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  6/2561 

และกลบหลุมบอ่ หมู่ที่ 2,3,4,11,12,14 491,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 7  กมุภาพนัธ์ 2551

15 ค่าจา้งเหมาท าตรายาง 130.00              130.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  60/2561 

130.00 ในการตงลงราคา ลว. 6  กมุภาพนัธ์ 2551

16 ค่าจา้งท าปา้ยไทยแชง็แกร่ง 1,728.00           1,728.00       ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  61/2561 

1,728.00 ในการตงลงราคา ลว. 8  กมุภาพนัธ์ 2551

17 ค่าจา้งอาหารโครงการเด็กไทยแขง็แกร่ง 30,000.00          30,000.00      ตกลงจา้ง นายดนยั  หิ้งเพช็ง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  11/2561 

30,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 8  กมุภาพนัธ์ 2551

18 ค่าซ้ือถงัน้ าพลาสติก ขนาด 120 ลิตร 19,067.40          19,067.40      ตกลงซ้ือ บริษทั บา้นชา่ง 2556 จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  16/2561 

19,067.40 ในการตงลงราคา ลว. 8  กมุภาพนัธ์ 2551

19 ค่าซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนกั 9,500.00           9,500.00       ตกลงซ้ือ บริษทั เหลืองเวชภณัฑ์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  17/2561 

9,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 8  กมุภาพนัธ์ 2551

20 ค่าซ้ือหฟูงั 5,380.00           5,380.00       ตกลงซ้ือ บริษทั เหลืองเวชภณัฑ์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  69/2561 

5,380.00 ในการตงลงราคา ลว. 8  กมุภาพนัธ์ 2551

21 ค่าซ้ือหนา้กาก 7,000.00           7,000.00       ตกลงซ้ือ บริษทั เหลืองเวชภณัฑ์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  15/2561 

7,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 8  กมุภาพนัธ์ 2551

22 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนกัดิจติอล 9,500.00           9,500.00       ตกลงซ้ือ บริษทั เหลืองเวชภณัฑ์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  17/2561 

9,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 8  กมุภาพนัธ์ 2551

23 ค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนกมุภาพธ์ รอบ 2 1,618.00           1,618.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  79/2561 

1,618.00 ในการตงลงราคา ลว. 15  กมุภาพนัธ์ 2551

24 ค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนกมุภาพธ์ รอบ 2 47,422.00          47,422.00      ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  80/2561 

47,422.00 ในการตงลงราคา ลว. 15  กมุภาพนัธ์ 2551



25 ค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนกมุภาพธ์ รอบ 2 1,098.00           1,098.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  82/2561 

1,098.00 ในการตงลงราคา ลว. 15  กมุภาพนัธ์ 2551

26 ค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนกมุภาพธ์ รอบ 2 2,171.00           2,171.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  83/2561 

2,171.00 ในการตงลงราคา ลว. 15  กมุภาพนัธ์ 2551

27 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านกังาน 18,725.00          18,725.00      ตกลงซ้ือ บริษัท ไอแอนด์เอม็ คอนซัลท์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  84/2561 

18,725.00 ในการตงลงราคา ลว. 8  กมุภาพนัธ์ 2551

28 ค่าจา้งท าปา้ยโครงการปอ้งกนัโรคเอดส์ 1,296.00           1,296.00       ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  66/2561 

1,296.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  กมุภาพนัธ์ 2551

29 ค่าจา้งประกอบอาหารโครงการปอ้งกนัโรคเอดส์ 5,000.00           5,000.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 65/2561 

5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  กมุภาพนัธ์ 2551

30 ค่าจา้งท าปา้ย 864.00              864.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  67/2561 

864.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  กมุภาพนัธ์ 2551

31 ค่าจา้งท าปา้ยโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและประชาชน 1,296.00           1,296.00       ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  63/2561 

1,296.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  กมุภาพนัธ์ 2551

32 ค่าจา้งซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,600.00           1,600.00       ตกลงจา้ง บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  68/2561 

1,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  กมุภาพนัธ์ 2551

33 ค่าจา้งท าตรายาง(ส านกัปลัด) 410.00              410.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  69/2561 

410.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 กมุภาพนัธ์ 2551

34 ค่าจา้งท าตรายาง (สวัสดิการ) 140.00              140.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  70/2561 

140.00 ในการตงลงราคา ลว. 20  กมุภาพนัธ์ 2551

35 ค่าซ้ือหมอ้ต้มไฟฟา้ 5,500.00           5,500.00       ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  85/2561 

5,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 20  กมุภาพนัธ์ 2551

36 ค่าซ้ือหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร 18,725.00          18,725.00      ตกลงซ้ือ บริษัท ไอแอนด์เอม็ คอนซัลท์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  86/2561 

18,725.00 ในการตงลงราคา ลว. 20 กมุภาพนัธ์ 2551

37 ค่าจา้งท าปา้ยบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและขยะ 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์องิเจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  71/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 กมุภาพนัธ์ 2551

38 ค่าจา้งท าปา้ยโครงการคลองสวย น้ าใส 864.00              864.00          ตกลงจา้ง บริษัท โตโยต้าสุพรรณบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  73/2561 

864.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 กมุภาพนัธ์ 2551

39 ค่าจา้งประกอบอาหารโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 7,000.00           7,000.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  64/2561 

7,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  กมุภาพนัธ์ 2561



40 ค่าจา้งประกอบอาหารคลองสวย น้ าใส 5,000.00           5,000.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  75/2561 

5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 22  กมุภาพนัธ์ 2561

41 ค่าจา้งประกอบอาหาร 8,000.00           8,000.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  76/2561 

8,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 22  กมุภาพนัธ์ 2561

42 ค่าจดัซ้ือวัสดุโครงการเกษตร 3,875.00           3,875.00       ตกลงซ้ือ ร้านสุดประเสริฐรุ่งเรือง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  87/2561 

11,715.00 ในการตงลงราคา ลว. 22  กมุภาพนัธ์ 2561

43 ค่าจา้งท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ลงทะเบยีนเบี้ยยงัชพี 1,728.00           1,728.00       ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์องิเจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  78/2561 

1,728.00 ในการตงลงราคา ลว. 26  กมุภาพนัธ์ 2561

44 ค่าจา้งโครงการฝึกอบรมท าปุ๋ย 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์องิเจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  77/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 22  กมุภาพนัธ์ 2561

45 ค่าจา้งเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม(ขยะ) 6,000.00           6,000.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  74/2561 

6,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 22  กมุภาพนัธ์ 2561

46 ค่าจา้งเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม(ขยะ) 1,250.00           1,250.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  79/2561 

1,250.00 ในการตงลงราคา ลว. 22  กมุภาพนัธ์ 2561

47 ค่าจา้งท าปา้ย 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์องิเจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  80/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 28  กมุภาพนัธ์ 2561

48 ค่าจา้งท าอาหารกลางวัน 45,000.00          45,000.00      ตกลงจา้ง นายดนยั  หิ้งเพช็ร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  81/2561 

45,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 28  กมุภาพนัธ์ 2561

49 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนมนีาคม รอาบ 1 78,491.00          78,491.00      ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  88/2561 

78,491.00 ในการตงลงราคา ลว. 28  กมุภาพนัธ์ 2561

50 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนมนีาคม รอาบ 1 2,736.00           2,736.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  89/2561 

2,736.00 ในการตงลงราคา ลว. 28  กมุภาพนัธ์ 2561

51 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนมนีาคม รอาบ 1 2,485.00           2,485.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  90/2561 

3,284.00 ในการตงลงราคา ลว. 28  กมุภาพนัธ์ 2561

52 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนมนีาคม รอาบ 1 8,835.00           8,835.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  91/2561 

8,835.00 ในการตงลงราคา ลว. 28  กมุภาพนัธ์ 2561


