
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงิน รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,000.00        - ตกลงราคา หจก.อรชรบริการ หจก.อรชรบริการ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 1/2559
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์2559 5,352.28 บาท 5,352.28 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 1 ต.ค. 58

2 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ยี่หอ้ EMINENT 33,000.00      - ตกลงราคา ร้านบอ่ล้อแอร์ ร้านบอ่ล้อแอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 23/2559
รุ่น EER 25 D7/AER 25 D7 32,000.00 บาท 32,000.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 1 ก.พ. 59
จ านวน 1 เคร่ือง

3 จัดซ้ือบนัไดอลูมิเนียมเอนกประสงค์ BARCO 5,000.00        - ตกลงราคา ร้านเหล็กทวทีรัพย์ ร้านเหล็กทวทีรัพย์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 24/2559
กางขึ้นได้ 2 ทาง 7 ฟตุ (7 ขั้น) 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 8 ก.พ. 59
จ านวน 1 อัน

4 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 30,000.00      - ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ บริษัท เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 25/2559
ยี่หอ้ CANNON EOS 750 D เลนส์ . จ ากัด จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 11 ก.พ. 59
18-55 STM จ านวน 1 ตัว 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท

5 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 10 รายการ 3,000.00        - ตกลงราคา ร้านมนตรีพานิช ร้านมนตรีพานิช เปน็ผู้ประกอบการที่มี 26/2559
เพื่อใช้ในการส ารวจข้อมูลภาคสนามตาม 2,230.00 บาท 2,230.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 18 ก.พ. 59
โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน ระยะที่ 2

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2559
องค์การบริหารส่วนต าบลไสหมาก อ าเภอเชยีรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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6 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ กองช่าง 5,000.00        - ตกลงราคา ร้านบอ่ล้อ ไอที ร้านบอ่ล้อ ไอที เปน็ผู้ประกอบการที่มี 28/2559
จ านวน 3 รายการ 3,980.00 บาท 3,980.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 3 ก.พ. 59
1. คอมพวิเตอร์ รหสั 416 57 0044
2. เคร่ืองพมิพ ์รุ่น HP รหสั 416 51 0031
3. จอภาพ SUMSUNG รหสั 416 51 0030

7 จัดจ้างท าอาหารเมนูข้าวผัดพริกแกงหมู 1,395.00        - ตกลงราคา ร้านเจ๊หยอย ร้านเจ๊หยอย เปน็ผู้ประกอบการที่มี 29/2559
พร้อมไข่ดาว จ านวน 31 ชุด เพื่อใช้ในการ 1,395.00 บาท 1,395.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 12 ก.พ. 59
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไสหมาก
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี
พ.ศ. 2559 ในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2559

8 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิการจัดประชุมประชาคม 1,000.00        - ตกลงราคา บริษทั โฟร์คัลเลอร์ บริษทั โฟร์คัลเลอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 30/2559
ทอ้งถิ่น ประจ าป ี2559 โครงการจัดท าแผน อินเตอร์กราฟฟกิ จ ากัด อินเตอร์กราฟฟกิ จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 25 ก.พ. 59
ยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ.2562-2566) 400.61 บาท 400.61 บาท
แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)
แผนชุมชน (2560) และออกเก็บภาษี
ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ขนาด 1.2x2.4 เมตร
จ านวน 1 ปา้ย พร้อมเจาะตาไก่
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9 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโค้ง 223,000.00    207,000.00  ตกลงราคา 1.ร้านนาควานชิ กอ่สร้าง ร้านอนุชา วสัดุก่อสร้าง เปน็ผู้ประกอบการที่มี 5/2559
บา้นทา่ทอง - คลองทหารขุด - โค้งสาย เสนอ 206,500 บาท 206,000.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 15 ก.พ. 59
ขอนขวาง หมู่ที่ 1 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ 2.ร้านอนชุา วัสดุกอ่สร้าง

จ.นครศรีธรรมราช เสนอ 206,110 บาท
3.ร้านกฤษฎาการกอ่สร้าง

เสนอ 206,700 บาท

10 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้นนางต้ิม - 204,000.00    190,000.00  ตกลงราคา 1.ร้านกฤษฎาการกอ่สร้าง ร้านกฤษฎาการกอ่สร้าง เปน็ผู้ประกอบการที่มี 6/2559
บา้นนายสมปอง หมู่ที่ 3 ต.ไสหมาก เสนอ 189,000 บาท 189,000.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 15 ก.พ. 59
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 2.ร้านนาควานชิ กอ่สร้าง

เสนอ 189,500 บาท
3.ร้านอนชุา วัสดุกอ่สร้าง

เสนอ 189,750 บาท
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