
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 าเดือนมกราคม 2559 5,199.67 บาท 5,199.67 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 1 ต.ค. 58

2 จัดซ้ือน้ าด่ืมเชอร่ี ขนาด 220 มล. 2,000.00        - ตกลงราคา นางวนัดี   นุ่นตา นางวนัดี   นุ่นตา เปน็ผู้ประกอบการที่มี 17/2559
จ านวน 15 ลัง เพื่อใช้ในโครงการจัดงาน 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 4 ม.ค. 59
วนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ 2559

3 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ 5,000.00        - ตกลงราคา หจก.เชียรใหญ่ หจก.เชียรใหญ่ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 18/2559
ค้าวสัดุก่อสร้าง ค้าวสัดุก่อสร้าง อาชีพนี้โดยตรง ลว. 11 ม.ค. 59

3,168.00 บาท 3,168.00 บาท

4 จัดซ้ือ TONER HP CB435A Black 4,700.00        - ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ บริษัท เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 19/2559
(LJ P 1006) ส านักงานปลัด จ ากัด จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 28 ม.ค. 59
จ านวน 2 กล่อง 4,700.00 บาท 4,700.00 บาท

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัด 37,300.00      - ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ บริษัท เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 20/2559
จ านวน 2 รายการ จ ากัด จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 28 ม.ค. 59

33,490.00 บาท 33,490.00 บาท

6 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองคลัง 7,300.00        - ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ บริษัท เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 21/2559
จ านวน 1 รายการ จ ากัด จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 28 ม.ค. 59

7,000.00 บาท 7,000.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2559
องค์การบริหารส่วนต าบลไสหมาก อ าเภอเชยีรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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7 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองช่าง 37,300.00      - ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ บริษัท เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 22/2559
จ านวน 2 รายการ จ ากัด จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 28 ม.ค. 59

33,490.00 บาท 33,490.00 บาท

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปดิ- 70,378.66      - ตกลงราคา บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี เปน็ผู้ประกอบการที่มี 3/2559
ปดิ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 4 ม.ค. 59
เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 70,378.66 บาท 70,378.66 บาท

9 จัดจ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งโครงการ 2,000.00        - ตกลงราคา นายวโิรจน์  ณะเสน นายวโิรจน์  ณะเสน เปน็ผู้ประกอบการที่มี 20/2559
จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 4 ม.ค. 59
2559 ในวนัที่ 8 ม.ค. 59
ณ โรงเรียนธญัญาวดีศึกษา

10 จัดจ้างเช่าเคร่ืองขยายเสียงโครงการจัดงาน 4,000.00        - ตกลงราคา นายธเนศ   บวัแก้ว นายธเนศ   บวัแก้ว เปน็ผู้ประกอบการที่มี 21/2559
วนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ 2559 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 4 ม.ค. 59
ในวนัที่ 8 ม.ค. 59 ณ โรงเรียนธญัญาวดีศึกษา

11 จัดจ้างท าตรายาง กองคลัง จ านวน 1 อัน 1,000.00        - ตกลงราคา ร้านมนตรีพานิช ร้านมนตรีพานิช เปน็ผู้ประกอบการที่มี 22/2559
760.00 บาท 760.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 11 ม.ค. 59

12 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัด 2,500.00        - ตกลงราคา ร้านบอ่ล้อไอที ร้านบอ่ล้อไอที เปน็ผู้ประกอบการที่มี 23/2559
จ านวน 1 เคร่ือง รหสั 416 50 0025 1,850.00 บาท 1,850.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 20 ม.ค. 59
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13 จัดจ้างพมิพเ์อกสารโฉนดที่ดิน (หน้า-หลัง) 4,000.00        - ตกลงราคา นางสาวรุ่งลีลา  ทพิย์เพง็ นางสาวรุ่งลีลา  ทพิย์เพง็ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 24/2559
จ านวน 2,590 แผ่น 2,590.00 บาท 2,590.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 25 ม.ค. 59

14 จัดจ้างปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริมการ 1,000.00        - ตกลงราคา บริษทั โฟร์คัลเลอร์ บริษทั โฟร์คัลเลอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 25/2559
ด าเนินงานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีง อินเตอร์กราฟฟกิ จ ากัด อินเตอร์กราฟฟกิ จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 26 ม.ค. 59
ต้นแบบประจ าปงีบประมาณ 2559 ขนาด 400.61 บาท 400.61 บาท
1.2x2.4 เมตร พร้อมเจาะตาไก่
จ านวน 1 ปา้ย

15 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 64,000.00      - ตกลงราคา นางศิริมาศ   สุวรรณรัตน์ นางศิริมาศ   สุวรรณรัตน์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 26/2559
ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูล 64,000.00 บาท 64,000.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 29 ม.ค. 59
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ระดับอ าเภอและ
ศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเชียรใหญ่ ต้ังแต่เดือน
กพ. - กย. 59

16 จัดจ้างท าน้ าสมุนไพรพร้อมขนมพื้นบา้น 9,000.00        - ตกลงราคา นางอุไร  ทองปาน นางอุไร  ทองปาน เปน็ผู้ประกอบการที่มี 27/2559
จ านวน 50 ชุด/วนั (เปน็เวลา 10 วนั) 7,500.00 บาท 7,500.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 29 ม.ค. 59
ตามโครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ
ประจ าปงีบประมาณ 2559
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หรือจา้ง

17 จัดจ้างซ่อมแซมถนนส่วนที่เปน็หลุม-บอ่ 404,000.00    404,000.00  ตกลงราคา 1.ร้านสุขสวัสด์ิกอ่สร้าง ร้านสุขสวสัด์ิก่อสร้าง เปน็ผู้ประกอบการที่มี 2/2559
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 จ านวน 6 สาย เสนอ 402,500 บาท 402,500.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 25 ม.ค. 59
ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 2.ร้านอนชุา วัสดุกอ่สร้าง

เสนอ 403,000 บาท
3.ร้านกฤษฎาการกอ่สร้าง

เสนอ 403,800 บาท

18 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถนน 208,000.00    206,000.00  ตกลงราคา 1.ร้านอนชุา วัสดุกอ่สร้าง ร้านกฤษฎาการก่อสร้าง เปน็ผู้ประกอบการที่มี 3/2559
ลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง (บา้นหนองชุม) เสนอ 207,500 บาท 205,000.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 28 ม.ค. 59
- บา้นนายเควีย้น - นายนิคม หมู่ที่ 11 2.ร้านกฤษฎาการกอ่สร้าง

ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เสนอ 205,000 บาท
3.ร้านสุขสวัสด์ิกอ่สร้าง

เสนอ 207,000 บาท

19 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายข้างบา้น 209,000.00    197,000.00  ตกลงราคา 1.ร้านนาควานชิ กอ่สร้าง ร้านนาควานิช ก่อสร้าง เปน็ผู้ประกอบการที่มี 4/2559
นายยก - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 เสนอ 196,000 บาท 196,000.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 29 ม.ค. 59
ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 2.ร้านสุขสวัสด์ิกอ่สร้าง

เสนอ 196,500 บาท
3.ร้านอนชุา วัสดุกอ่สร้าง

เสนอ 208,200 บาท
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