
แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือถังขยะพลาสติกโพลีเอทธีลีน ชนิด MOPE ทรงกลม ขนาด 97,500.00      97,500.00      ตกลงราคา บริษทั เกษรพลาสติก บริษทั เกษรพลาสติก ราคาเหมาะสมอยู่ใน 65/2559

ความจุไม่น้อยกว่า 120  ลิตร  มีฝาปดิ มีหจูับเชือกใส่ปลอกยาง อุตสาหกรรม จ ากัด อุตสาหกรรม จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มิ.ย.59

พลาสติก พร้อมเจาะรูก้นถัง  จ านวน  75  ใบ เสนอราคา 97,500.-บาท เสนอราคา 97,500.-บาท

2 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน  100  ถัง 1,200.00        1,200.00        ตกลงราคา นางจรรยา  หนูเกือ้ นางจรรยา  หนูเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 66/2559

(ระหว่างวันท่ี  1 ก.ค. 59 - 31  ก.ค. 59) เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มิ.ย.59

3 จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ านักงาน , หนังสือพมิพห์มู่บา้น, 2,510.00        2,510.00        ตกลงราคา นายวิโรจน์  ฉิมทบั นายวิโรจน์  ฉิมทบั ราคาเหมาะสมอยู่ใน 67/2559

วารสารเทคโนโลยีชาวบา้น , วารสารเมืองสัตว์บก เสนอราคา 2,510.-บาท เสนอราคา 2,510.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มิ.ย.59

(ระหว่างวันท่ี  1 ก.ค. 59 - 31  ก.ค. 59)

4 จัดจ้างท าไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร  จ านวน  1  ช้ิน 450.00          450.00          ตกลงราคา นส.สมกมล  อนันตเสรี นส.สมกมล  อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 82/2559

(การจัดกิจกรรม รักษน์้ า รักษป์า่ รักษาแผ่นดิน ในวันท่ี 9 มิ.ย.59) เสนอราคา 450.-บาท เสนอราคา 450.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มิ.ย.59

5 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  7  รายการ 67,770.00      67,770.00      ตกลงราคา บริษทัสยามเทคกรุ๊ป 999 บริษทัสยามเทคกรุ๊ป 999 ราคาเหมาะสมอยู่ใน 83/2559

ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัสมเด็จ เสนอราคา 67,770.-บาท เสนอราคา 67,770.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6  มิ.ย.59

พระนางเจ้าฯ และ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาสยามบรมราชกุมารี

6 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก จ านวน  1  คน 30,900.00      30,900.00      ตกลงราคา นส.ณิชกุล  ดีกุล นส.ณิชกุล  ดีกุล ราคาเหมาะสมอยู่ใน 84/2559

(ต้ังแต่วันท่ี  20  มิ.ย. 59- 30 ก.ย. 59 ) เสนอราคา 30,900.-บาท เสนอราคา 30,900.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 มิ.ย. 59

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน 2559

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559
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7 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน (ส าหรับ 220 คน) จ านวน  1  มื้อ 16,500.00      16,500.00      ตกลงราคา นางเครือวัลย์  สุขจันทร์ นางเครือวัลย์  สุขจันทร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 85/2559

อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (ส าหรับ 220  คน) จ านวน  1  มื้อ เสนอราคา 16,500.-บาท เสนอราคา 16,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20  มิ.ย. 59

(โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 24 มิ.ย. 59)

8 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  จ านวน  1  ชุด 1,500.00        1,500.00        ตกลงราคา นายอนุรักษ ์ รักชาติ นายอนุรักษ ์ รักชาติ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 86/2559

(โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 24 มิ.ย. 59) เสนอราคา 1,500.-บาท เสนอราคา 1,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 มิ.ย. 59

9 จัดจ้างพมิพไ์วนิล ขนาด 1.3 x 3  เมตร  จ านวน  3  ช้ิน 1,800.00        1,800.00        ตกลงราคา นส.สมกมล  อนันตเสรี นส.สมกมล  อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 87/2559

(โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 24 มิ.ย. 59) เสนอราคา 1,800.-บาท เสนอราคา 1,800.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 มิ.ย.59

10 ค่าเช่าพื้นท่ีบริการอินเตอร์เน็ต เปน็เวลา  12  เดือน  จดทะเบยีน 7,000.00        7,000.00        ตกลงราคา นางนงลักษณ์  ยุวรัตน์ นางนงลักษณ์  ยุวรัตน์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 88/2559

โดเมนเนม บริการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ เสนอราคา 7,000.-บาท เสนอราคา 7,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 มิ.ย. 59

ประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน  1 เว็บไซต์

11 จัดจ้างพมิพไ์วนิล ขนาด 1x 3 เมตร  จ านวน  1  ช้ิน 450.00          450.00          ตกลงราคา นส.สมกมล  อนันตเสรี นส.สมกมล  อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 89/2559

(โครงการกิจกรรมปลูกราชพฤกษเ์ฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปน็การ เสนอราคา 450.-บาท เสนอราคา 450.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22  มิ.ย. 59

เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และพระบรม

ราชินีนารถในวันท่ี  24 มิ.ย. 59)
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