
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน  100  ถัง 1,200.00        1,200.00        ตกลงราคา นางจรรยา  หนูเกือ้ นางจรรยา  หนูเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 26/2559

(ระหว่างวันที่  1 ม.ค. 59-31 ม.ค. 59) เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ม.ค. 59

2 จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ านักงาน,หนังสือพมิพห์มู่บา้น.วารสารเมือง 2,510.00        2,510.00        ตกลงราคา นายวิโรจน์  ฉิมทบั นายวิโรจน์  ฉิมทบั ราคาเหมาะสมอยู่ใน 27/2559

สัตว์บก . วารสารเทคโนโลยีชาวบา้น จ านวน  4  รายการ เสนอราคา 2,510.-บาท เสนอราคา 2,510.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ม.ค. 59

(ต้ังแต่วันที่  1 ม.ค. 59-31 ม.ค. 59)

3 จัดซ้ือของรางวัลผู้แสดงจ านวน  114  ชิ้น 16,810.00      16,810.00      ตกลงราคา ร้านสหไทย ร้านสหไทย ราคาเหมาะสมอยู่ใน 28/2559

(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ใน เสนอราคา 16,810.-บาท เสนอราคา 16,810.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค. 59

วันเสาร์ที่  9 ม.ค. 59)

4 จัดซ้ือเคร่ืองเขียน จ านวน  4  รายการ 4,760.00        4,760.00        ตกลงราคา หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 29/2559

(สมุดปกอ่อน ,ไม้บรรทดั , ปากกา ,กล่องใส่ดินสอ) เสนอราคา 4,760.-บาท เสนอราคา 4,760.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค.59

(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ใน

วันเสาร์ที่  9 ม.ค. 59)

5 จัดซ้ือของรางวัล จ านวน  23  รายการ 13,820.00      13,820.00      ตกลงราคา หสม.สุดใจเคร่ืองเขียน หสม.สุดใจเคร่ืองเขียน ราคาเหมาะสมอยู่ใน 30/2559

(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ใน เสนอราคา 13,820.-บาท เสนอราคา 13,820.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค. 59

วันเสาร์ที่  9 ม.ค. 59)

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มกราคม 2559

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559
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6 จัดซ้ือชุดรถสามล้อเด็กเล่น จ านวน  17  ชุด 4,930.00        4,930.00        ตกลงราคา ร้านชัยยนต์ ร้านชัยยนต์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 31/2559

(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ใน เสนอราคา 4,930-บาท เสนอราคา 4,930-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค. 59

วันเสาร์ที่  9 ม.ค. 59)

7 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นดีวีดี จ านวน  1  เคร่ือง 2,490.00        2,490.00        ตกลงราคา ร้านนาพรุการค้า ร้านนาพรุการค้า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 32/2559

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนตรอ) เสนอราคา 2,490-บาท เสนอราคา 2,490-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ม.ค. 59

8 จัดซ้ือพดัลมติดผนัง พร้อมติดต้ัง จ านวน  15  ตัว 22,350.00      22,350.00      ตกลงราคา ร้านนาพรุการค้า ร้านนาพรุการค้า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 34/2559

(ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลดอนตรอ) เสนอราคา 22,350-บาท เสนอราคา 22,350-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ม.ค. 59

9 จัดจ้างพมิพไ์วนิล ขนาด 2.44 x 4.88 เมตร (พร้อมติดต้ัง) จ านวน 10,000.00      10,000.00      ตกลงราคา นส.สมกมล  อนันตเสรี นส.สมกมล  อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 23/2559

1 ชิ้น , พมิพไ์วนิล ขนาด 0.17 x 1.4 เมตร จ านวน  20  ชิ้น เสนอราคา 10,000-บาท เสนอราคา 10,000-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ม.ค. 59

(ปา้ยประชาสัมพนัธ์การจัดเก็บภาษ)ี

10 จัดจ้างเช่าเต๊นทโ์ดม (ขนาด 8 หอ้ง) จ านวน  1  หลัง 70,000.00      70,000.00      ตกลงราคา นายอนุรักษ ์ รักชาติ นายอนุรักษ ์ รักชาติ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 25/2559

เต๊นทโ์ดม (ขนาด 2 หอ้ง) จ านวน  1  หลัง , เต๊นทจ์ัดกิจกรรม เสนอราคา 70,000-บาท เสนอราคา 70,000-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค. 59

จ านวน  10  หลัง , เก้าอี ้จ านวน 1,600 ตัว ,โต๊ะ จ านวน 200 ตัว

(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ใน

วันเสาร์ที่  9 ม.ค. 59)
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11 จัดจ้างเช่าเวทพีร้อมเคร่ืองเสียงและไฟประดับเวท ี(เวทกีลาง) จ านวน 34,500.00      34,500.00      ตกลงราคา นายกิตติพงค์  คล้ายด า นายกิตติพงค์  คล้ายด า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 26/2559

1 ชุด , เคร่ืองเสียงกิจกรรมร้องดีมีรางวัล จ านวน  1  ชุด เสนอราคา 34,500.-บาท เสนอราคา 34,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค. 59

(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ใน

วันเสาร์ที่  9 ม.ค. 59)

12 จัดจ้างท าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม (ส าหรับ 850 คน) 42,500.00      42,500.00      ตกลงราคา นางเดือนเพญ็  คงเรือง นางเดือนเพญ็  คงเรือง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 27/2559

จ านวน  1  มื้อ เสนอราคา 42,500.-บาท เสนอราคา 42,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค. 59

(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ใน

วันเสาร์ที่  9 ม.ค. 59)

13 จัดจ้างพมิพไ์วนิล ขนาด 2x5 ม. จ านวน 1 ชิ้น , ขนาด 2,400.00        2,400.00        ตกลงราคา นส.สมกมล  อนันตเสรี นส.สมกมล  อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 28/2559

1.22 x 2.44 เมตร จ านวน  2  ชิ้น เสนอราคา 2,400.-บาท เสนอราคา 2,400.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว.6 ม.ค. 59

(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ใน

วันเสาร์ที่  9 ม.ค. 59)

14 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพร้ินเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภณัฑ์ 850.00          850.00          ตกลงราคา ร้านอีเอ คอมพวิเตอร์ ร้านอีเอ คอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 32/2559

416-53-0025  จ านวน  1  เคร่ือง เสนอราคา 850.-บาท เสนอราคา 850.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว.6 ม.ค. 59

15 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภณัฑ์ 550.00          550.00          ตกลงราคา ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 33/2559

480-53-0007  จ านวน  1  เคร่ือง เสนอราคา 550.-บาท เสนอราคา 550.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว.6 ม.ค. 59
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16 จัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายใน ส านักงานเทศบาล 18,740.00      18,740.00      ตกลงราคา นายนิพนธ์  อ่อนค า นายนิพนธ์  อ่อนค า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 34/2559

ต าบลดอนตรอ จ านวน  1  งาน เสนอราคา 18,740.-บาท เสนอราคา 18,740.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว.6 ม.ค. 59

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนางเจิม-บา้นนายสวัสด์ิ 220,000.00    220,000.00     ตกลงราคา ร้านอภฉิัตร การค้า ร้านอภฉิัตร การค้า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 2/2559

หมู่ที่ 3 (ยกเวน้ระเบียบ) เสนอราคา 220,000.-บาท เสนอราคา 220,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ม.ค. 59

18 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่น 105,000.00    105,000.00     ตกลงราคา ร้านนครศรีศึกษาภณัฑ์ ร้านนครศรีศึกษาภณัฑ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 7/2559

พฒันาการเด็กปฐมวัย ของ ศพด. บา้นยางยวน งวดที่ 1/2559 (ยกเวน้ระเบียบ) เสนอราคา 105,000.-บาท เสนอราคา 105,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค. 59

- ส่ือการเรียน จ านวน  16  รายการ

-วัสดุการศึกษา จ านวน  65  รายการ

-เคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก  จ านวน  2  รายการ
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