
แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือหนิคลุก จ านวน  68  ลบ.ม. (กองช่าง) 24,004.00      24,004.00      ตกลงราคา ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 56/2559

เสนอราคา 24,004.-บาท เสนอราคา 24,004.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ค. 59

2 จัดซ้ือโทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40  นิ้ว จ านวน  1  เคร่ือง 17,000.00      17,000.00      ตกลงราคา ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ร้านถุงเงินรวมภณัฑ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 57/2559

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนตรอ) เสนอราคา 17,000.-บาท เสนอราคา 17,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4  พ.ค. 59

3 จัดซ้ือชุดแข่งขันกีฬาฟตุบอลพร้อมสกรีน จ านวน  30  ชุด ,ถุงเท้า 20,100.00      20,100.00      ตกลงราคา ร้านนุกุล การเส้ือผ้า ร้านนุกุล การเส้ือผ้า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 58/2559

ฟตุบอลแบบยาว  จ านวน  30  ชุด เสนอราคา 20,100.-บาท เสนอราคา 20,100.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 พ.ค. 59

(โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาฟตุบอลท้องถิน่สัมพนัธ์

ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ คร้ังท่ี 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2559  

ระหว่าง 16-19 พ.ค. 59 ณ สนามฟตุบอล อ.เฉลิมพระเกียรติ)

4 จัดซ้ือน้ าด่ืม 600 CC  จ านวน  16  โหล, เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 16 ลัง 8,200.00        8,200.00        ตกลงราคา นางจรรยา  หนูเกือ้ นางจรรยา  หนูเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 59/2559

น้ ามันมวย 4 โหล , น้ าแข็ง  160  กิโลกรัม เสนอราคา 8,200.-บาท เสนอราคา 8,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11  พ.ค. 59

(โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาฟตุบอลท้องถิน่สัมพนัธ์

ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ คร้ังท่ี 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2559  

ระหว่าง 16-19 พ.ค. 59 ณ สนามฟตุบอล อ.เฉลิมพระเกียรติ)

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  5  รายการ (กองคลัง) 33,270.00      33,270.00      ตกลงราคา ร้านมนตรีพานิช ร้านมนตรีพานิช ราคาเหมาะสมอยู่ใน 60/2559

เสนอราคา 33,270.-บาท เสนอราคา 33,270.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค. 59

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม 2559

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559
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6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  22  รายการ (กองคลัง) 29,940.00      29,940.00      ตกลงราคา ร้านมนตรีพานิช ร้านมนตรีพานิช ราคาเหมาะสมอยู่ใน 61/2559

เสนอราคา 29,940.-บาท เสนอราคา 29,940.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.59

7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน  16  รายการ (กองช่าง) 15,000.00      15,000.00      ตกลงราคา ร้านนครอินทร์อลูมิเนียม ร้านนครอินทร์อลูมิเนียม ราคาเหมาะสมอยู่ใน 62/2559

เสนอราคา 15,000.-บาท เสนอราคา 15,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค. 59

8 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน  100  ถัง 1,200.00        1,200.00        ตกลงราคา นางจรรยา  หนูเกือ้ นางจรรยา  หนูเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 63/2559

(ระหว่างวันท่ี  1  มิ.ย. 59 ถึงวันท่ี  30  มิ.ย. 59) เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 พ.ค. 59

9 จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ านักงาน,หนังสือพมิพห์มู่บา้น.วารสารเมือง 2,440.00        2,440.00        ตกลงราคา นายวิโรจน์  ฉิมทับ นายวิโรจน์  ฉิมทับ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 64/2559

สัตว์บก . วารสารเทคโนโลยีชาวบา้น จ านวน  4  รายการ เสนอราคา 2,440.-บาท เสนอราคา 2,440.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 พ.ค. 59

(ต้ังแต่วันท่ี  1 มิ.ย.59-30 มิ.ย.59)

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ 157,407.12    157,407.12     กรณีพิเศษ บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 13/2559

- อาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จ านวน  20,100 ถุง โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลว. 13 พ.ค. 59

(ราคาถุงละ 6.58 บาท) เสนอราคา 157,407.12บาท เสนอราคา 157,407.12บาท

-อาหารเสริมนม (ย.ูเอช.ที) ชนิดกล่อง จ านวน  3,216 กล่อง

(ราคากล่องละ 7.82 บาท)

(ต้ังแต่วันท่ี 16  พ.ค. 59-31 ต.ค. 59)
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11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด.บา้นยางยวน 136,068.00    136,068.00     กรณีพิเศษ บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 13/2559

-อาหารเสริมนม ย.ูเอช.ที. ชนิดกล่อง จ านวน  17,400  กล่อง โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลว. 13 พ.ค. 59

ราคากล่องละ  7.82  บาท เสนอราคา 136,068.00บาท เสนอราคา 136,068.00บาท

(ต้ังแต่วันท่ี  16  พ.ค. 59-31 ต.ค. 2559)

12 จัดจ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 416-52-0021 300.00          300.00          ตกลงราคา ร้านกนกวรรณคอมพิวเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 72/2559

จ านวน  1  เคร่ือง (กองคลัง) เสนอราคา 300.-บาท เสนอราคา 300.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว.   3 พ.ค.59

13 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 420-50-0008 16,200.00      16,200.00      ตกลงราคา นายศุภชัย  นาคแก้ว นายศุภชัย  นาคแก้ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน 73/2559

จ านวน  1  เคร่ือง (กองคลัง) เสนอราคา 16,200.-บาท เสนอราคา 16,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 พ.ค.59

14 จัดจ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และ เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 1,140.00        1,140.00        ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  แก้วดอนโหนด นายกิตติศักด์ิ  แก้วดอนโหนด ราคาเหมาะสมอยู่ใน 74/2559

รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบยีน คพม 742 นศ (ส านักปลัด) เสนอราคา 1,140.-บาท เสนอราคา 1,140.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8  พ.ค. 59

จ านวน  1  คัน

15 จัดจ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 416-53-0023 400.00          400.00          ตกลงราคา ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 75/2559

จ านวน  1  เคร่ือง (กองคลัง) เสนอราคา 400.-บาท เสนอราคา 400.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค. 59

16 จัดจ้างอัดฟางข้าวอัดก้อน พร้อมขนส่งและเก็บในโกดัง  จ านวน 24,000.00      24,000.00      ตกลงราคา นายเตชินท ์ รัตนาถ นายเตชินท ์ รัตนาถ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 76/2559

800  ก้อน เสนอราคา 24,000.-บาท เสนอราคา 24,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23  พ.ค. 59
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17 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก  จ านวน  1  คน 13,100.00      13,100.00      ตกลงราคา นางจ ารัส  มีสุข นางจ ารัส  มีสุข ราคาเหมาะสมอยู่ใน 77/2559

ท าความสะอาด ศพด.บา้นยางยวน เสนอราคา 13,100.-บาท เสนอราคา 13,100.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23  พ.ค. 59

( ต้ังแต่ 23  พ.ค. 59  ถึงวันท่ี  30  ก.ย. 59)

18 จัดจ้างท าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  6  รายการ (11ชุด) 99,500.00      99,500.00      ตกลงราคา ร้านเลิศศิลปผ้์าม่าน ร้านเลิศศิลปผ้์าม่าน ราคาเหมาะสมอยู่ใน 78/2559

หอ้งนายก 3 ชุด เสนอราคา 99,500.-บาท เสนอราคา 99,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27  พ.ค. 59

หอ้งรองนายก 2  ชุด

หอ้งประธานสภา 2 ชุด

หอ้งกิจการสภา 3  ชุด

หอ้งโถงกลาง  1  ชุด

19 จัดจ้างซ่อมโทรทัศน์ หมายเลขครุภณัฑ์  456-51-0004 3,500.00        3,500.00        ตกลงราคา ร้านนาพรุการค้า ร้านนาพรุการค้า ราคาเหมาะสมอยู่ใน 79/2559

จ านวน  1  เคร่ือง  (กองช่าง) เสนอราคา 3,500.-บาท เสนอราคา 3,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23  พ.ค. 59

602,769.12       
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