
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง งานประปา จ านวน  32  รายการ 36,071.00      36,071.00      ตกลงราคา ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 47/2559

(กองช่าง) เสนอราคา 36,071.-บาท เสนอราคา 36,071.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 มี.ค. 59

2 จัดซ้ือผงหมึกถ่ายเอกสาร  TK-745  จ านวน  1  กล่อง 9,000.00        9,000.00        ตกลงราคา บริษัท อาร์.เอส.ท.ี ออโตเมชั่น จ ากัด บริษัท อาร์.เอส.ท.ี ออโตเมชั่น จ ากัด ราคาเหมาะสมอยู่ใน 48/2559

(ส านักปลัด) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14  มี.ค. 59

3 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน  14  รายการ 16,818.00      16,818.00      ตกลงราคา ร้านมนตรีพานิช ร้านมนตรีพานิช ราคาเหมาะสมอยู่ใน 49/2559

(ส านักปลัด) เสนอราคา 16,818.-บาท เสนอราคา 16,818.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 มี.ค. 59

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  37  รายการ 43,525.00      43,525.00      ตกลงราคา ร้านมนตรีพานิช ร้านมนตรีพานิช ราคาเหมาะสมอยู่ใน 50/2559

(ส านักปลัด) เสนอราคา 43,525.-บาท เสนอราคา 43,525.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 มี.ค. 59

5 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน  100  ถัง 1,200.00        1,200.00        ตกลงราคา นางจรรยา  หนูเกือ้ นางจรรยา  หนูเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 51/2559

(ต้ังแต่วันที่  1 เม.ย.59-30 เม.ย.59) เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค. 59

6 จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ านักงาน,หนังสือพมิพห์มู่บา้น.วารสารเมือง 2,510.00        2,510.00        ตกลงราคา นายวิโรจน์  ฉิมทบั นายวิโรจน์  ฉิมทบั ราคาเหมาะสมอยู่ใน 52/2559

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

(ต้ังแต่วันที่  1 เม.ย.59-30 เม.ย.59)

7 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก 46,000.00      46,000.00      ตกลงราคา ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 11/2559

อากาศ) ขนาด 18,000  บทียีู จ านวน  2  เคร่ือง (ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 46,000.-บาท เสนอราคา 46,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31  มี.ค. 59

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม 2559

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 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  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559

8 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น หรือแขวน 168,000.00    168,000.00     ตกลงราคา ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 12/2559

มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000  บทียีู  จ านวน  6  เคร่ือง (ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 168,000.-บาท เสนอราคา 168,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31  มี.ค. 59

9 เช่าเคร่ืองเสียง 1  ชุด ,เต็นท ์4หลัง/วัน, โต๊ะ  70  ตัว/วัน 18,800.00      18,800.00      ตกลงราคา นายอนุรักษ ์ รักชาติ นายอนุรักษ ์ รักชาติ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 39/2559

เก้าอี ้100 ตัว/วัน เสนอราคา 18,800.-บาท เสนอราคา 18,800.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1  มี.ค. 59

(โครงการเทศบาลต าบลสัญจร ต้ังแต่ 2,3,4,5, มีนาคม 2559)

10 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 416-52-0021 750.00          750.00          ตกลงราคา ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 40/2559

จ านวน  1  เคร่ือง (กองคลัง) เสนอราคา 750.-บาท เสนอราคา 750.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2  มี.ค. 59

11 จัดจ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มบาดาล ขนาด 3HP จ านวน  1  เคร่ือง 14,500.00      14,500.00      ตกลงราคา ร้านเทคนิคการไฟฟา้ ร้านเทคนิคการไฟฟา้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 41/2559

เสนอราคา 14,500.-บาท เสนอราคา 14,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4  มี.ค. 59

12 จัดจ้างซ่อมคอมพวิเตอร์  จ านวน  3  เคร่ือง (ส านักปลัด) 1,200.00        1,200.00        ตกลงราคา ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 46/2559

หมายเลขครุภณัฑ์  416-51-0013 , 416-51-0016,416-51-0017 เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14  มี.ค. 59

13 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก  จ านวน  1  คน 54,900.00      54,900.00      ตกลงราคา นายจรูญ  สุขเกือ้ นายจรูญ  สุขเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 49/2559

ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2559-30 กันยายน  2559 เสนอราคา 54,900.-บาท เสนอราคา 54,900.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17  มี.ค. 59

14 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก  จ านวน  1  คน 54,900.00      54,900.00      ตกลงราคา นายรณชัย  ชินวงศ์ นายรณชัย  ชินวงศ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 50/2559

ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2559-30 กันยายน  2559 เสนอราคา 54,900.-บาท เสนอราคา 54,900.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17  มี.ค. 59



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 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  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559

15 จัดจ้างซ่อมคอมพวิเตอร์  หมายเลขครุภณัฑ์  416-54-0024 2,290.00        2,290.00        ตกลงราคา ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 51/2559

จ านวน  1  เคร่ือง  (ส านักปลัด) เสนอราคา 2,290.-บาท เสนอราคา 2,290.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17  มี.ค. 59

16 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล ขนาด 2x5 เมตร  จ านวน  1  ผืน 1,500.00        1,500.00        ตกลงราคา ร้านบอ่ล้อโฆษณา ร้านบอ่ล้อโฆษณา ราคาเหมาะสมอยู่ใน 52/2559

(โครงการกิจกรรมสัมพนัธ์ครอบครัว ของ ศพด. บา้นยางยวน เสนอราคา 1,500.-บาท เสนอราคา 1,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22  มี.ค. 59

ประจ าป ี 2559  ในวันที่  28  มีนาคม  2559

17 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน (ส าหรับ 300  คน) จ านวน  1  มื้อ 27,000.00      27,000.00      ตกลงราคา นางเดือนเพญ็ คงเรือง นางเดือนเพญ็ คงเรือง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 53/2559

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ส าหรับ  300  คน)  จ านวน  2  มื้อ เสนอราคา 27,000.-บาท เสนอราคา 27,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22  มี.ค. 59

(โครงการกิจกรรมสัมพนัธ์ครอบครัว ของ ศพด. บา้นยางยวน

ประจ าป ี 2559  ในวันที่  28  มีนาคม  2559

18 เช่าเต๊นท ์จ านวน  2  หลัง , เช่าโต๊ะ  จ านวน  10  ตัว 2,200.00        2,200.00        ตกลงราคา นายสนอง  พรหมดวง นายสนอง  พรหมดวง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 54/2559

เช่าเก้าอี ้ จ านวน  200  ตัว เสนอราคา 2,200.-บาท เสนอราคา 2,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22  มี.ค. 59

(โครงการกิจกรรมสัมพนัธ์ครอบครัว ของ ศพด. บา้นยางยวน

ประจ าป ี 2559  ในวันที่  28  มีนาคม  2559

19 เช่าเคร่ืองเสียงพร้อมเวท ี จ านวน  1  ชุด  10,000.00      10,000.00      ตกลงราคา นายสมพงค์  ราชบ าเพงิผล นายสมพงค์  ราชบ าเพงิผล ราคาเหมาะสมอยู่ใน 55/2559

(โครงการกิจกรรมสัมพนัธ์ครอบครัว ของ ศพด. บา้นยางยวน เสนอราคา 10,000.-บาท เสนอราคา 10,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22  มี.ค. 59

ประจ าป ี 2559  ในวันที่  28  มีนาคม  2559

20 จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมจัดซุ้มดอกไม้  จ านวน  1  งาน 9,000.00        9,000.00        ตกลงราคา นส.สุพตัรา  คงทอง นส.สุพตัรา  คงทอง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 56/2559

(โครงการกิจกรรมสัมพนัธ์ครอบครัว ของ ศพด. บา้นยางยวน เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22  มี.ค. 59

ประจ าป ี 2559  ในวันที่  28  มีนาคม  2559



แบบ สขร.1
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หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม 2559

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559

21 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์  420-52-0013 1,500.00        1,500.00        ตกลงราคา นายศุภชัย  นาคแก้ว นายศุภชัย  นาคแก้ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน 57/2559

จ านวน  1  เคร่ือง  (ส านักปลัด) เสนอราคา 1,500.-บาท เสนอราคา 1,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22  มี.ค. 59

22 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบา้นนายเฉลียว-บา้นนายเฉย  133,300.00    133,300.00     ตกลงราคา ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 5/2559

หมู่ที่  3 (ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 132,000.-บาท เสนอราคา 132,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มี.ค. 59

23 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคาพฒันา (ต่อจากถนน คสล. 134,800.00    134,800.00     ตกลงราคา ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 6/2559

หนองเคียน)  หมู่ที่  4 (ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 133,000.-บาท เสนอราคา 133,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มี.ค. 59

24 จัดจ้างท าตู้ล๊อคเกอร์เก็บของส าหรับเด็ก  จ านวน  10  ตู้ 120,000.00    120,000.00     ตกลงราคา ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 7/2559

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนตรอ) (ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 119,500.-บาท เสนอราคา 119,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มี.ค. 59

25 จัดจ้างท าโต๊ะอาหารส าหรับเด็ก จ านวน  8  ชุด 64,000.00      64,000.00      ตกลงราคา ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 8/2559

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนตรอ) (ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 63,500.-บาท เสนอราคา 63,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มี.ค. 59

26 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล 250,000.00    250,000.00     ตกลงราคา ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 9/2559

ดอนตรอ (ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 249,000.-บาท เสนอราคา 249,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มี.ค. 59

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงพร้ิม หมู่ที่1 353,000.00    353,000.00     ตกลงราคา ร้านอภฉิัตร  การค้า ร้านอภฉิัตร  การค้า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 10/2559

(ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 352,000.-บาท เสนอราคา 352,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค. 59



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 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  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5 436,000.00    436,000.00     ตกลงราคา ร้านอภฉิัตร  การค้า ร้านอภฉิัตร  การค้า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 11/2559

(ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 435,000.-บาท เสนอราคา 435,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค. 59

29 โครงการติดต้ังกันสาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนตรอ 162,800.00    162,800.00     ตกลงราคา ร้านอภฉิัตร  การค้า ร้านอภฉิัตร  การค้า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 12/2559

หมู่ที่ 3 (ยกเว้นระเบยีบ) เสนอราคา 161,000.-บาท เสนอราคา 161,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค. 59



แบบ สขร.1

ตรวจรับ

  

11 มี.ค. 59

15 มี.ค. 59

23 มี.ค. 59

23 มี.ค. 59

29 เม.ย. 59

3 พ.ค. 59

ภายในวันที่  

30 เม.ย. 59



แบบ สขร.1

ตรวจรับ

  

ภายในวันที่  

30 เม.ย. 59

5 มี.ค. 59

7 มี.ค. 59

7 มี.ค. 59

15 มี.ค. 59

ทกุสิ้นเดือน

ทกุสิ้นเดือน



แบบ สขร.1

ตรวจรับ

  

21 มี.ค. 59

25 มี.ค. 59

28 มี.ค. 59

28 มี.ค. 59

28 มี.ค. 59

28 มี.ค. 59



แบบ สขร.1

ตรวจรับ

  

23 มี.ค. 59

11 มี.ค. 59

11 มี.ค. 59

ส่งมอบงานจ้าง

ภายใน 21 เม.ย.59

ส่งมอบงานจ้าง

ภายใน 21 เม.ย.59

ส่งมอบงานจ้าง

ภายใน 21 มิ.ย.59

ส่งมอบงานจ้าง

ภายใน15 พ.ค.59



แบบ สขร.1

ตรวจรับ

  

ส่งมอบงานจ้าง

ภายใน15 พ.ค.59

ส่งมอบงานจ้าง

ภายใน 30 เม.ย.59


