
แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือธงเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา ขนาด 0.8x2.3 ม. 49,000.00      49,000.00      ตกลงราคา นายสรชัช สุวรรณวิโก นายสรชัช สุวรรณวิโก ราคาเหมาะสมอยู่ใน 18/2559

จ านวน  2 ผืน เหล็กบน-ล่าง ตัวรัด หวับวั จ านวน  14  ชุด เสนอราคา 49,000.-บาท เสนอราคา 49,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ธ.ค. 58

(มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธค. 58)

2 จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ านักงาน,หนังสือพมิพห์มู่บา้น.วารสารเมือง 2,510.00        2,510.00        ตกลงราคา นายวิโรจน์  ฉิมทบั นายวิโรจน์  ฉิมทบั ราคาเหมาะสมอยู่ใน 19/2559

สัตว์บก . วารสารเทคโนโลยีชาวบา้น จ านวน  4  รายการ เสนอราคา 2,510.-บาท เสนอราคา 2,510.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ธ.ค. 58

(ต้ังแต่วันท่ี  1 ธ.ค. 58-31 ธ.ค. 58)

3 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน  100  ถัง 1,200.00        1,200.00        ตกลงราคา นางจรรยา  หนูเกือ้ นางจรรยา  หนูเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 20/2559

(ระหว่างวันท่ี  1 ธ.ค. 58-31 ธ.ค. 58) เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ธ.ค. 58

4 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 94,700.00      94,700.00      ตกลงราคา บริษทั เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม บริษทั เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม ราคาเหมาะสมอยู่ใน 21/2559

เคร่ืองนวดออกก าลังกายแขน  1  ชุด เสนอราคา 94,700.-บาท เสนอราคา 94,700.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ธ.ค.58

เคร่ืองบริหารข้อสะโพก  1  ชุด

เคร่ืองบริหารข้อเข่าและข้อสะโพก  1  ชุด

เคร่ืองบริหารข้อเข่า  1  ชุด

5 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก 161,000.00    161,000.00     ตกลงราคา ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 23/2559

อากาศ) ขนาด 18,000 บทีียู จ านวน  7  เคร่ือง (ยกเวน้ระเบยีบ) เสนอราคา 161,000.-บาท เสนอราคา 161,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ธ.ค. 58

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.ดอนตรอ)

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  ธันวาคม 2558

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  19  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559
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6 จัดซ้ือหนิคลุก จ านวน  16  ลบ.ม. 7,200.00        7,200.00        ตกลงราคา ร้านสวนหลวงก่อสร้าง ร้านสวนหลวงก่อสร้าง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 24/2559

เสนอราคา 7,200-บาท เสนอราคา 7,200-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ธ.ค. 58

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน  7  รายการ (กองช่าง) 48,900.00      48,900.00      ตกลงราคา ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 25/2559

เสนอราคา 48,900-บาท เสนอราคา 48,900-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ธ.ค. 58

8 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 72,000.00      72,000.00      ตกลงราคา อีเอ คอมพวิเตอร์ อีเอ คอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 6/2559

18.5 นิ้ว จ านวน  1  ชุด , โน๊ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล เสนอราคา 72,000-บาท เสนอราคา 72,000-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ธ.ค. 58

จ านวน  2  ชุด  (ส านักปลัด)

9 จัดจ้างเหมาบริหารบคุคลภายนอก  จ านวน  1  คน 36,600.00      36,600.00      ตกลงราคา นายจรูญ  สุขเกือ้ นายจรูญ  สุขเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 16/2559

(ต้ังแต่วันท่ี  1 ธ.ค. 58-3 มี.ค. 59) เสนอราคา 36,600-บาท เสนอราคา 36,600-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ธ.ค. 58

10 จัดจ้างผูกผ้าประดับพร้อมไฟประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 7,000.00        7,000.00        ตกลงราคา นายธเนศ  เชียรแก้ว นายธเนศ  เชียรแก้ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน 17/2559

มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 88 พรรษา วันท่ี เสนอราคา 7,000-บาท เสนอราคา 7,000-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ธ.ค. 58

5  ธันวาคม  2558  จ านวน  1  งาน

11 จัดจ้างท าไวนิลประดับส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ 1,653.00        1,653.00        ตกลงราคา ร้านชานเมืองโฆษณา ร้านชานเมืองโฆษณา ราคาเหมาะสมอยู่ใน 19/2559

ไวนิล (ราชวงศ์) ขนาด  2.43 x 1.32 เมตร  จ านวน  1  แผ่น เสนอราคา 1,653.-บาท เสนอราคา 1,653.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ธ.ค. 58

ไวนิล (รูปอาจารย์สังข)์  ขนาด 2.95 x 2.65 เมตร จ านวน 1 แผ่น
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12 จัดจ้างพมิพป์ฏทิินแขวน ขนาด 15 x 21  นิ้ว กระดาษอาร์ตมัน 54,000.00      54,000.00      ตกลงราคา หจก. ณัฐการ การพมิพ์ หจก. ณัฐการ การพมิพ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 20/2559

230 แกรมพมิพ ์4  สี เคลือบยูวี รายเดือน 12  เดือน ขนาด เสนอราคา 54,000.-บาท เสนอราคา 54,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 ธ.ค. 58

7 x 15  นิ้ว กระดาษปอนด์ 70 แกรม พมิพสี์  จ านวน  1,500 ชุด

13 จัดจ้างพมิพไ์วนิล ขนาด 2.44 x 4.88 เมตร จ านวน  1  ช้ิน 1,800.00        1,800.00        ตกลงราคา นส.สมกมล อนันตเสรี นส.สมกมล อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 21/2559

(ประชาสัมพนัธ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหง่ชาติ เสนอราคา 1,800.-บาท เสนอราคา 1,800.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว.17 ธ.ค. 58

คร้ังท่ี  37  ประจ าป ี2559)


