
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 าเดือนพฤศจิกายน 2558 4,884.24 บาท 4,884.24 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 1 ต.ค. 58

2 จัดซ้ือชั้นเอนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง 2,000.00        - ตกลงราคา ร้านรุ่งโรจนเ์ฟอร์นเิจอร์ ร้านรุ่งโรจนเ์ฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 2/2559
จ านวน 4 ตัว 1,560 บาท 1,400 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 3 พ.ย. 58

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักงานปลัด 30,000.00      - ตกลงราคา ร้านมนตรีพานชิ ร้านมนตรีพานชิ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 3/2559
จ านวน 45 รายการ 28,231 50 บาท 28,231 50 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 13 พ.ย. 58

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส่วนการคลัง 18,000.00      - ตกลงราคา ร้านมนตรีพานชิ ร้านมนตรีพานชิ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 4/2559
จ านวน 42 รายการ 17,357 50 บาท 17,357 50 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 13 พ.ย. 58

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน กองช่าง 10,000.00      - ตกลงราคา ร้านมนตรีพานชิ ร้านมนตรีพานชิ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 5/2559
จ านวน 25 รายการ 9,974.00 บาท 9,974.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 13 พ.ย. 58

6 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ 1,950.00        - ตกลงราคา ร้านพรประเสริฐการช่าง ร้านพรประเสริฐการช่าง เปน็ผู้ประกอบการที่มี 6/2559
1,950.00 บาท 1,950.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 13 พ.ย. 58

7 จัดซ้ือตลับเมตร ยาว 5 เมตร 500.00           - ตกลงราคา ร้านมนตรีพานชิ ร้านมนตรีพานชิ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 7/2559
จ านวน 2 อัน 310.00 บาท 310.00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 16 พ.ย. 58

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลไสหมาก อ าเภอเชยีรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที ่ 8  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558



แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงิน รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 15,614.34      - ตกลงราคา บริษทั แมร่ีแอน แดร่ี บริษทั แมร่ีแอน แดร่ี เปน็ผู้ประกอบการที่มี 1/2559
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2558 โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 2 พ.ย. 58
เดือนพฤศจิกายน 2558 15,614 34 บาท 15,614 34 บาท

9 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 14,870.80      - ตกลงราคา บริษทั แมร่ีแอน แดร่ี บริษทั แมร่ีแอน แดร่ี เปน็ผู้ประกอบการที่มี 2/2559
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2558 โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 30 พ.ย. 58
เดือนธนัวาคม 2558 14,870 80 บาท 14,870 80 บาท

10 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 23,466.00      - ตกลงราคา นางศิริมาศ  สุวรรณรัตน์ นางศิริมาศ  สุวรรณรัตน์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 7/2559
ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูล 23,466 00 บาท 23,466 00 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 2 พ.ย. 58
ข่าวสารการจัดซ้ือหรือจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2558-มกราคม 2559

11 จัดจ้างซ่อมแซมถนนส่วนที่เปน็หลุมบอ่ 111,300.00    111,300.00  ตกลงราคา ร้านนาควานิช ก่อสร้าง ร้านนาควานิช ก่อสร้าง เปน็ผู้ประกอบการที่มี 8/2559
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 111,000 บาท 111,000 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 11 พ.ย. 58
จ านวน 5 สาย

12 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลโครงการอบรมจริยธรรม 500.00           - ตกลงราคา บริษทั โฟร์คัลเลอร์ บริษทั โฟร์คัลเลอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 9/2559
คุณธรรม ประจ าปงีบประมาณ 2559 อินเตอร์กราฟฟกิ จ ากัด อินเตอร์กราฟฟกิ จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 13 พ.ย. 58
"กิจกรรมเข้าวดั ฟงัธรรม" ขนาดกวา้ง 1.20 400.61 บาท 400.61 บาท
เมตร ยาว 2.40 เมตร จ านวน 1 ปา้ย
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13 จัดจ้างท าเอกสารประชาสัมพนัธใ์นรูปแบบ 35,000.00      - ตกลงราคา บริษทั โรงพมิพดี์ชัย บริษทั โรงพมิพดี์ชัย เปน็ผู้ประกอบการที่มี 10/2559
ปฏทินิ (แบบแขวนพร้อมหวัเหล็ก) จ ากัด จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 18 พ.ย. 58

35,000 00 บาท 35,000 00 บาท

14 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลพระบรมสาทสิลักษณ์ 1,268.59        - ตกลงราคา บริษทั โฟร์คัลเลอร์ บริษทั โฟร์คัลเลอร์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 11/2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ขนาดสูง อินเตอร์กราฟฟกิ จ ากัด อินเตอร์กราฟฟกิ จ ากัด อาชีพนี้โดยตรง ลว. 23 พ.ย. 58
2.40 กวา้ง 3.80 เมตร จ านวน 1 ปา้ย 1,268 59 บาท 1,268 59 บาท

15 จัดจ้างเหมาท างานบริการขับรถยนต์ 80,000.00      - ตกลงราคา นายวรพจน์  ศรีมาลานนท์ นายวรพจน์  ศรีมาลานนท์ เปน็ผู้ประกอบการที่มี 12/2559
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กจ 4843นศ 80,000 บาท 80,000 บาท อาชีพนี้โดยตรง ลว. 30 พ.ย. 58
10 เดือน ต้ังแต่เดือนธนัวาคม 2558-
เดือนกันยายน 2559
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