
แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกันพษิสุนัขบา้ จ านวน  700 โด๊ส,ยาคุมก าเนิด 31,990.00      31,990.00      ตกลงราคา ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 53/2559

400  ขวด , กระบอกฉีดยา 30 อัน , เข็มฉีดยา 300 เล่ม เสนอราคา 31,990.-บาท เสนอราคา 31,990.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 เม.ย. 59

(โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้นและคุมก าเนิดสุนัขและแมว

ระหว่างเดือน ม.ีค.-เม.ย.59)

2 จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ านักงาน,หนังสือพมิพห์มู่บา้น.วารสารเมือง 2,510.00        2,510.00        ตกลงราคา นายวิโรจน์   ฉิมทบั นายวิโรจน์   ฉิมทบั ราคาเหมาะสมอยู่ใน 54/2559

สัตว์บก . วารสารเทคโนโลยีชาวบา้น จ านวน  4  รายการ เสนอราคา 2,510.-บาท เสนอราคา 2,510.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29  เม.ย. 59

(ต้ังแต่วันท่ี  1 พ.ค.59-31 พ.ค.59)

3 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน  100  ถัง 1,200.00        1,200.00        ตกลงราคา นางจรรยา  หนูเกือ้ นางจรรยา  หนูเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 55/2559

(ต้ังแต่วันท่ี  1 พ.ค.59-31 พ.ค.59) เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 เม.ย. 59

4 จัดจ้างเหมายานพาหนะ จ านวน  1  คัน (จ านวน  3  วัน) 3,000.00        3,000.00        ตกลงราคา นายอิสระ  ตัวต้ัง นายอิสระ  ตัวต้ัง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 58/2559

(โครงการเยียมบา้นนักเรียนประจ าป ี2559  ของ ศพด.บา้นยางยวน เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 เม.ย. 59

ในวันท่ี  7 , 8 ,11  เมษายน  2559)

5 จัดจ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืม (ส าหรับ 7  คน) จ านวน 1 มื้อ 3 วัน 1,050.00        1,050.00        ตกลงราคา นางเดือนเพญ็  คงเรือง นางเดือนเพญ็  คงเรือง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 59/2559

(โครงการเยียมบา้นนักเรียนประจ าป ี2559  ของ ศพด.บา้นยางยวน เสนอราคา 1,050.-บาท เสนอราคา 1,050.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 เม.ย. 59

ในวันท่ี  7 , 8 ,11  เมษายน  2559)

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม 2559

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559



แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม 2559

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

6 จัดจ้างพมิพไ์วนิล ขนาด 1x3 เมตร  จ านวน  1  ช้ิน 450.00          450.00          ตกลงราคา นส.สมกมล  อนันตเสรี นส.สมกมล  อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 60/2559

(โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณี เสนอราคา 450.-บาท เสนอราคา 450.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 เม.ย. 59

สงกรานต์ ประจ าป ีพ.ศ. 2559  ในวันจันทร์ท่ี  11  เมษายน  2559)

7 จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรี จ านวน  1  ชุด , เต๊นท์โดม 51,500.00      51,500.00      ตกลงราคา นายอนุรักษ ์ รักชาติ นายอนุรักษ ์ รักชาติ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 61/2559

6  หอ้ง จ านวน  1  หลัง . โต๊ะ 150  ตัว , เก้าอี ้600  ตัว เสนอราคา 51,500.-บาท เสนอราคา 51,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7  เม.ย. 59

(โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณี

สงกรานต์ ประจ าป ีพ.ศ. 2559  ในวันจันทร์ท่ี  11  เมษายน  2559)

8 จัดจ้างจัดดอกไม้สด จ านวน  10  ชุด , พวงมาลัยคล้องข้อมือ 4,500.00        4,500.00        ตกลงราคา นส.สุกัญญา  ชุมมะ นส.สุกัญญา  ชุมมะ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 62/2559

จ านวน  50  ชุด เสนอราคา 4,500.-บาท เสนอราคา 4,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 เม.ย. 59

(โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณี

สงกรานต์ ประจ าป ีพ.ศ. 2559  ในวันจันทร์ท่ี  11  เมษายน  2559)

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบยีน ขพน. 820 นศ 1,790.00        1,790.00        ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  แก้วดอนโหนด นายกิตติศักด์ิ  แก้วดอนโหนด ราคาเหมาะสมอยู่ใน 63/2559

(กองช่าง) จ านวน  1  คัน เสนอราคา 1,790.-บาท เสนอราคา 1,790.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 เม.ย. 59

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบยีน คตน 65 นศ 1,600.00        1,600.00        ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  แก้วดอนโหนด นายกิตติศักด์ิ  แก้วดอนโหนด ราคาเหมาะสมอยู่ใน 64/2559

(กองช่าง) จ านวน  1  คัน เสนอราคา 1,600.-บาท เสนอราคา 1,600.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8  เม.ย. 59



แบบ สขร.1
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(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม 2559

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

11 จัดจ้างพมิพไ์วนิล ขนาด 1x3 ม. จ านวน  1  ช้ิน 450.00          450.00          ตกลงราคา นส.สมกมล  อนันตเสรี นส.สมกมล  อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 68/2559

(โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์จังหวัดพทัลุง เสนอราคา 450.-บาท เสนอราคา 450.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11  เม.ย.59

ระหว่างวันท่ี  19-20  เม.ย. 59)

12 จ้างเหมารถตู้ จ านวน  1  คัน จ านวน  2  วัน 5,000.00        5,000.00        ตกลงราคา นายสายัญห ์วงศ์ปนทอง นายสายัญห ์วงศ์ปนทอง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 69/2559

(โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์จังหวัดพทัลุง เสนอราคา 5,000.-บาท เสนอราคา 5,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11  เม.ย.59

ระหว่างวันท่ี  19-20  เม.ย. 59)

13 จัดจ้างฉีดวัคซีนโรคพษิสุนัขบา้ใหแ้ก่สุนัขและแมว จ านวน 700 ตัว 2,800.00        2,800.00        ตกลงราคา นายชัชชัย  จันทร์เขียว นายชัชชัย  จันทร์เขียว ราคาเหมาะสมอยู่ใน 71/2559

(โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้และคุมก าเนิดสุนัขและแมว เสนอราคา 2,800.-บาท เสนอราคา 2,800.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 เม.ย. 59

ต้ังแต่วันท่ี  12-16  เม.ย. 59)

14 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บา้นยางยวน 896,000.00    896,000.00     สอบราคา ร้านบอ่ล้อโฆษณา ร้านบอ่ล้อโฆษณา ราคาเหมาะสมอยู่ใน 13/2559

(ต้ังแต่วันท่ี  28  เม.ย. 59-16  มิ.ย. 60) เสนอราคา 837,900.-บาท เสนอราคา 837,900.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27  เม.ย. 59
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แบบ สขร.1
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