
ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ือวสัดุ สนง. (สป) 32,840.- 250,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 32,840.-บาท เสนอราคา 32,840.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงตามโครงการ 49,500.- 50,000.- ตกลงราคา ร้านสหวทิยนุครศรีฯ ร้านสหวทิยนุครศรีฯ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ประจา่ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 เสนอราคา  49,500.-บาท เสนอราคา  49,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 ตามโครงการจา้งติดต้ังรางน้่าฝน 15,600.- 16,000.- ตกลงราคา  นายประมวล  สาหล้า  นายประมวล  สาหล้า เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

อาคารเนกประสงค์ ม.1 เสนอราคา 15,600.-บาท เสนอราคา 15,600.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

4 ตามโครงการจา้งติดต้ังรางน้่าฝน 7,800.- 8,000.- ตกลงราคา  นายประมวล  สาหล้า  นายประมวล  สาหล้า เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

อาคารโรงเก็บของ ม.1 เสนอราคา 7,800.-บาท เสนอราคา 7,800.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 ตามโครงการซ่อมแซมรางระบาย 11,860.- 12,000.- ตกลงราคา  นายประมวล  สาหล้า  นายประมวล  สาหล้า เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

น้่าฝน  ม.2 เสนอราคา 11,860.-บาท เสนอราคา 11,860.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

6 ตามโครงการซ่อมแซมรางน้่าฝน 5,860.- 6,000.- ตกลงราคา  นายประมวล  สาหล้า  นายประมวล  สาหล้า เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

 ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 เสนอราคา 5,860.-บาท เสนอราคา 5,860.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....กันยายน.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...30...เดือน....กันยายน....พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

           ลท. 48/2559

           ลว.02/09/2559

           ลท. 49/2559

           ลว.22/09/2559

           ลท. 76/2559

           ลว.22/09/2559

           ลท. 77/2559

           ลว.22/09/2559

           ลท. 78/2559

           ลว.22/09/2559

           ลท. 79/2559

           ลว.22/09/2559



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 ตามโครงการซ่อมแซมระบายน้่าฝน 6,560.- 7,000.- ตกลงราคา  นายประมวล  สาหล้า  นายประมวล  สาหล้า เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ม.3(หน้าวดัแหลมตะลุมพุก) เสนอราคา 6,560.-บาท เสนอราคา 6,560.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

8 ตามโครงการจา้งติดต้ังรางระบายน้่า 10,808.- 11,000.- ตกลงราคา  นายประมวล  สาหล้า  นายประมวล  สาหล้า เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ฝน(หน้าโรงพระจนี) เสนอราคา 10,808.-บาท เสนอราคา 10,808.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

9 จา้งถา่ยเอกสารเขา้เล่มขอ้บัญญัติ 2,100.- 100,000.- ตกลงราคา น.ส.จณิห์นิภา  ดีดวง น.ส.จณิห์นิภา  ดีดวง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จ่านวน30 เล่มปงีบประมาณ60 เสนอราคา 2,100.-บาท เสนอราคา 2,100.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

10 จา้งซ่อมแซมแยกทางเชื่อมถนน 4,700.- 4,700.- ตกลงราคา นายเพรียว  งามสูงเนิน นายเพรียว  งามสูงเนิน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

คสล.สายซอย 22 ม.1 เสนอราคา 4,700.-บาท เสนอราคา 4,700.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

11 จา้งซ่อมแซมสะพานเดินเท้า 2,100.- 2,100.- ตกลงราคา นายเพรียว  งามสูงเนิน นายเพรียว  งามสูงเนิน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

คสล. บา้นนางสาวยา ม.1 เสนอราคา 2,100.-บาท เสนอราคา 2,100.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....กันยายน.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...30...เดือน....กันยายน....พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

           ลท. 80/2559

           ลว.22/09/2559

           ลท. 81/2559

           ลว.22/09/2559

           ลท. 82/2559

           ลว.28/09/2559

           ลท. 83/2559

           ลว.29/09/2559

           ลท. 84/2559

           ลว.29/09/2559



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จา้งท่าอาหาร คาว หวาน 20,000.- 46,600.- ตกลงราคา นางวราภรณ์  บุญรอด นางวราภรณ์  บุญรอด เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการงาน 25 ต.ค. 2559 เสนอราคา 20,000.-บาท เสนอราคา 20,000.-บาท

2 จา้งท่าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 6,000.- 46,600.- ตกลงราคา นายโกเมศ  พละศึก นายโกเมศ  พละศึก เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการงาน 25 ต.ค. 2559 เสนอราคา 6,000.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จา้งตกแต่งสถานที่จดังาน 5,000.- 46,600.- ตกลงราคา นางอุ่นใจ  สุขขะ นางอุ่นใจ  สุขขะ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการงาน 25 ต.ค. 2559 เสนอราคา 5,000.-บาท เสนอราคา 5,000.-บาท

4 จา้งท่าความสะอาด ณ สถานที่จดังาน 3,000.- 46,600.- ตกลงราคา นายมณเฑียร  เลิศบุรุษ นายมณเฑียร  เลิศบุรุษ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการงาน 25 ต.ค. 2559 เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท

5 จา้งท่าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 2,500.- 16500.- ตกลงราคา นายศาสตรา รัตนรัตน์ นายศาสตรา รัตนรัตน์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 2,500.-บาท เสนอราคา 2,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

6 จดัซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิง 200,000.- 200,000.- ตกลงราคา นางจนิตนา  ไหมพูล นางจนิตนา  ไหมพูล เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา  200,000.-บาท เสนอราคา  200,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 01/2560

           ลว.03/10/2560

           ลว.20/10/2560

           ลท. 5/2560

           ลว.20/10/2560

           ลท. 3/2560

           ลว.20/10/2560

           ลท. 4/2560

           ลท. 1/2560

           ลว.20/10/2560

           ลท. 2/2560

           ลว.20/10/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....ตุลาคม.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ 29,200.- 50,000.- ตกลงราคา นายธวชัชยั  เด่นพงศ์พันธุ์ นายธวชัชยั  เด่นพงศ์พันธุ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 29,200.-บาท เสนอราคา 29,200.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

8 จดัซ้ือน้่าด่ืม/น้่าแขง็ 2,000.- 46,600.- ตกลงราคา นางวราภรณ์  บุญรอด นางวราภรณ์  บุญรอด เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการงาน 25 ต.ค. 2559 เสนอราคา 2,000.-บาท เสนอราคา 2,000.-บาท

9 จดัซ้ือเคร่ืองไทยทาน 3,600.- 46,600.- ตกลงราคา นางอุ่นใจ  สุขขะ นางอุ่นใจ  สุขขะ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการงาน 25 ต.ค. 2559 เสนอราคา 5,000.-บาท เสนอราคา 5,000.-บาท

10 จดัซ้ือเคร่ืองทองน้อย 16,500.- 8,370.- ตกลงราคา นางสาวธญัติยา ชอบประกอบกจิ นางสาวธญัติยา ชอบประกอบกจิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 8,370.-บาท เสนอราคา 8,370.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

11 จดัซ้ือยางนอกรถยนต์ กจ.3052 นศ. 21,200.- 300,000.- ตกลงราคา นายจา่แลง  รัตนะ นายจา่แลง  รัตนะ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 21,200.-บาท เสนอราคา 21,200.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

12 จดัซ้ือน้่าด่ืม(แบบถงัใหญ)่ 7,000.- 50,000.- ตกลงราคา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 7,000.-บาท เสนอราคา 7,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 07/2560

           ลว.28/10/2560

           ลว.25/10/2560

           ลท. 06/2560

           ลว.27/10/2560

           ลท. 04/2560

           ลว.20/10/2560

           ลท. 05/2560

           ลท. 02/2560

           ลว.03/10/2560

           ลท. 03/2560

           ลว.20/10/2560

วันที.่...31...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....ตุลาคม.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
13 จดัซ้ือตลับหมกึ 4 ตลับ  (กองคลัง) 8,520.- 25,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 8,520.-บาท เสนอราคา 8,520.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

14 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 2,844.- 50,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 2,844.-บาท เสนอราคา 2,844.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

15 จดัซ้ือกาแฟ โอวลัติน เพื่อเล้ียงรับรอง 5,410.- 120,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 5,410.-บาท เสนอราคา 5,410.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 10/2560

           ลว.28/10/2560

           ลท. 08/2560

           ลว.28/10/2560

           ลท. 09/2560

           ลว.28/10/2560

วันที.่...31...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....ตุลาคม.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,250.- 60,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

(หมกึเติม จา่นวน 4ขวด ) สป. เสนอราคา 1,250.-บาท เสนอราคา 1,250.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จดัซ้ือน้่าด่ืม/กาแฟ 8,000.- 80,000.- ตกลงราคา นางวราภรณ์  บุญรอด นางวราภรณ์  บุญรอด เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการปกป้องสถาบันส่าคัญของชาติ เสอนราคา 8,000.-บาท เสอนราคา 8,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จา้งท่าป้ายไวนิลพร้อมติดต้ัง 9,000.- 200,000.- ตกลงราคา นายมณเฑียร  เลิศบุรุษ นายมณเฑียร  เลิศบุรุษ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการรณรงค์เก็บขยะ เสอราคา 9,000.-บาท เสอราคา 9,000.-บาท

4 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ กจ.3052 นศ. 1,980.- 300,000.- ตกลงราคา นายอภิสิทธิ์  ถอืทอง นายอภิสิทธิ์  ถอืทอง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จา่นวน 5 รายการ เสนอราคา 1,980.-บาท เสนอราคา 1,980.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 จา้งท่าอาหารวา่ง/น้่าด่ืม(จ.100 ชดุ) 2,500.- 297,500.- ตกลงราคา นางอุ่นใจ  สุขขะ นางอุ่นใจ  สุขขะ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการศึกษาดูงาน เสนอราคา 2,500.-บาท เสนอราคา 2,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

6 จา้งท่าป้ายไวนิล 600.- 297,500.- ตกลงราคา นายศาสตรา   รัตน์รัตน์ นายศาสตรา   รัตน์รัตน์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการศึกษาดูงาน เสอราคา 600.-บาท เสอราคา 600.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....พฤศจิกายน.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...30...เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

           ลท. 11/2560

           ลว.09/11/2560

           ลท. 12/2560

           ลว.21/11/2560

           ลท. 6/2560

           ลว.08/11/2560

           ลท. 7/2560

           ลว.14/11/2560

           ลท. 8/2560

           ลว.15/11/2560

           ลท. 9/2560

           ลว.15/11/2560



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 จา้งท่าขา้วกล่อง 42,000.- 80,000.- ตกลงราคา นางวราภรณ์  บุญรอด นางวราภรณ์  บุญรอด เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการปกป้องสถาบันส่าคัญของชาติ เสนอราคา 42,000.-บาท เสนอราคา 42,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

8 จา้งเขา่เคร่ืองขยายเสียง 7,000.- 80,000.- ตกลงราคา นายอนุชติ  ล่ิมพานิช นายอนุชติ  ล่ิมพานิช เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการปกป้องสถาบันส่าคัญของชาติ เสนอราคา 7,000.-บาท เสนอราคา 7,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

9 จา้งท่ารูปพระบรมฉายาลักษณ์/ป้ายไวนิล 6,100.- 80,000.- ตกลงราคา นายโกเมศ  พละศึก นายโกเมศ  พละศึก เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการปกป้องสถาบันส่าคัญของชาติ เสนอราคา 6,100.-บาท เสนอราคา 6,100.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

10 จา้งตกแต่งสถานที่ในกจิกรรม 15,000.- 80,000.- ตกลงราคา นางจารุนิภา  อโนทัย นางจารุนิภา  อโนทัย เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการปกป้องสถาบันส่าคัญของชาติ เสนอราคา 15,000.-บาท เสนอราคา 15,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

11 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ กจ.3052 นศ. 1,350.- 300,000.- ตกลงราคา นายพิเชฐ  มณีนุช (ร้านจอย) นายพิเชฐ  มณีนุช (ร้านจอย) เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จา่นวน 3 รายการ เสนอราคา 1,350.-บาท เสนอราคา 1,350.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

12 จา้งท่าป้ายไวนิลภาษี ประจา่ป2ี560 1,500.- 50,000.- ตกลงราคา นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 1,500.-บาท เสนอราคา 1,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....พฤศจิกายน.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...30...เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

           ลท. 10/2560

           ลว.21/11/2560

           ลท. 11/2560

           ลว.21/11/2560

           ลท. 12/2560

           ลว.21/11/2560

           ลท. 13/2560

           ลว.21/11/2560

           ลท. 14/2560

           ลว.29/11/2560

           ลท. 15/2560

           ลว.30/11/2560



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กจ.3052 นศ. 32,267.99 300,000.- ตกลงราคา บจก. จ.วนิิต บจก. จ.วนิิต เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 32,267.99 เสนอราคา 32,267.99 รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จา้งท่าปฎิทินประจา่ปี 2560 16,250.- 50,000.- ตกลงราคา นายศักด์ิ  ขาวเผือก นายศักด์ิ  ขาวเผือก เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จา่นวน 650 ฉบับ เสนอราคา 16,250.-บาท เสนอราคา 16,250.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จา้งเกบ็ขยะคนวา่งงาน หมู่ที่ 1 6,000.- 30,000.- ตกลงราคา น.ส.วรรณา  กา่จดั น.ส.วรรณา  กา่จดั เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จา่นวน 4 เดือนๆละ 1,500.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท

4 จา้งเกบ็ขยะคนวา่งงาน หมู่ที่ 2 6,000.- 30,000.- ตกลงราคา น.ส. ชา่นาญ  กิ้มศรีตุ้น น.ส. ชา่นาญ  กิ้มศรีตุ้น เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จา่นวน 4 เดือนๆละ 1,500.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท

5 จา้งเกบ็ขยะคนวา่งงาน หมู่ที่ 3 6,000.- 30,000.- ตกลงราคา นายมณเฑียร  เลิศบุรุษ นายมณเฑียร  เลิศบุรุษ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จา่นวน 4 เดือนๆละ 1,500.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท

6 จา้งท่าป้ายไวนิล จา่นวน 1 ป้าย 500.- 30,000.- ตกลงราคา นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการประชาคม ประจา่ปีงบประมาณ60 เสนอราคา 500.- บาท เสนอราคา 500.- บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....ธันวาคม.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....ธันวาคม....พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

           ลท. 16/2560

           ลว.08/12/2560

           ลท. 17/2560

           ลว.13/12/2560

           ลท. 18/2560

           ลว.15/12/2560

           ลท. 19/2560

           ลว.15/12/2560

           ลท. 20/2560

           ลว.15/12/2560

           ลท. 21/2560

           ลว.21/12/2560



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 จา้งท่าอาหารวา่ง/พร้อมเคร่ืองด่ืม 2,500.- 30,000.- ตกลงราคา นางวราภรณ์  บุญรอด นางวราภรณ์  บุญรอด เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการประชาคม ประจา่ปีงบประมาณ60 เสนอราคา 2,500.-บาท เสนอราคา 2,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

8 จา้งท่าขา้วกล่อง จา่นวน 100 กล่อง 4,000.- 30,000.- ตกลงราคา น.ส.ภัทราวรรณ  สิงหเสวี น.ส.ภัทราวรรณ  สิงหเสวี เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการประชาคม ประจา่ปีงบประมาณ60 เสนอราคา 4,000.-บาท เสนอราคา 4,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

9 จดัซ้ือตลับหมกึ 35A. 12 A 7,800.- 60,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 7,800.-บาท เสนอราคา 7,800.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

10 จดัซ้ือหมกึเติม จา่นวน 4 รายการ 1,250.- 20,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 1,250.-บาท เสนอราคา 1,250.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....ธันวาคม.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....ธันวาคม....พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

           ลท. 22/2560

           ลว.21/12/2560

           ลท. 23/2560

           ลว.21/12/2560

           ลท. 13/2560

           ลว.09/12/2560

           ลท. 14/2560

           ลว.09/12/2560



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ืออะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กจ.3052 นศ. 350.- 50,000.- ตกลงราคา นายพิเชฐ  มณีนุช นายพิเชฐ  มณีนุช เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

(เปล่ียนกระจกขา้ง) เสนอราคา 350.-บาท เสนอราคา 350.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จดัซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนต์ คพว.165 นศ. 2,050.- 50,000.- ตกลงราคา นายสมเดช  เพชรล้อม นายสมเดช  เพชรล้อม เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จา่นวน 10 รายการ เสนอราคา 2,050.-บาท เสนอราคา 2,050.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จา้งเล้ียงอาหาร/ขนมหวานรับรอง 9,170.- 120,000.- ตกลงราคา นายนัครินทร์  จู้สวสัด์ิ นายนัครินทร์  จู้สวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 9,170.-บาท เสนอราคา 9,170.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

4 จา้งถา่ยเอกสารเขา้เล่ม จา่นวน 12 เล่ม 1,200.- 50,000.- ตกลงราคา นางสาวจณิห์นิภา  ดีดวง นางสาวจณิห์นิภา  ดีดวง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 โครงการกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 31,500.- 405,000.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบ้านนางแดง จนิดาผ่อง ม.1 เสนอราคา 31,500.-บาท เสนอราคา 31,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

6 โครงการกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 30,000.- 405,000.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบ้านนายศิริ  หมื่นศรีแกน ม.1 เสนอราคา 30,000.-บาท เสนอราคา 30,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....มกราคม.........พ.ศ.2560                                                        แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....มกราคม....พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

           ลท. 15/2560

           ลว.12/01/2560

           ลท. 16/2560

           ลว.19/01/2560

           ลท. 24/2560

           ลว.09/01/2560

           ลท. 25/2560

           ลว.11/01/2560

           ลท. 02/2560

           ลว.26/01/2560

           ลท. 03/2560

           ลว.26/01/2560



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 โครงการกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 28,000.- 405,000.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบา้นนายทวี บวันวล (ช่วงที2่) ม.1 เสนอราคา 28,000.-บาท เสนอราคา 28,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

8 โครงการกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 18,000.- 405,000.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบา้นนางผ่อง  ขุนชี ม.1 เสนอราคา 18,000.-บาท เสนอราคา 18,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

9 โครงการกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 28,000.- 455,000.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบา้นนายจีน  ม.1 เสนอราคา 28,000.-บาท เสนอราคา 28,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

10 โครงการกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 44,500.- 405,000.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบา้นนายสามเศียร  สุขพวง  ม.1 เสนอราคา 44,500.-บาท เสนอราคา 44,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

11 โครงการกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 56,500.- 405,000.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบา้นนายโสภณ  แสนโบโด  ม .1 เสนอราคา 56,500.-บาท เสนอราคา 56,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

12 โครงการกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 10,000.- 405,000.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายซอย 23  ม.1 เสนอราคา 10,000.-บาท เสนอราคา 10,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 07/2560

           ลว.26/01/2560

           ลท. 08/2560

           ลว.26/01/2560

           ลท. 09/2560

           ลว.26/01/2560

           ลท. 04/2560

           ลว.26/01/2560

           ลท. 05/2560

           ลว.26/01/2560

           ลท. 06/2560

           ลว.26/01/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....มกราคม.........พ.ศ.2560                                                        แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....มกราคม....พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 21,800.- 113,800.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบา้นนายเล็ก  สุวรรณโน  ม.1 เสนอราคา 21,800.-บาท เสนอราคา 21,800.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 12,400.- 113,800.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบา้นนางล่าพนั  พเิกศ  ม.1 เสนอราคา 12,400.-บาท เสนอราคา 12,400.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 38,500.- 113,800.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบา้นนายสมนึก  รอดประดิษฐ์  ม.1 เสนอราคา 38,500.-บาท เสนอราคา 38,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 11,200.- 113,800.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายซอย 22 (ช่วงที่ 2) ม.1 เสนอราคา 11,200.-บาท เสนอราคา 11,200.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 29,600.- 113,800.- ตกลงราคา นายอนันต์  ชสูกลุ นายอนันต์  ชสูกลุ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายซอย 30  ม.1 เสนอราคา 29,600.-บาท เสนอราคา 29,600.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 13/2560

           ลว.27/01/2560

           ลท. 14/2560

           ลว.27/01/2560

           ลท. 10/2560

           ลว.27/01/2560

           ลท. 11/2560

           ลว.27/01/2560

           ลท. 12/2560

           ลว.27/01/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....มกราคม.........พ.ศ.2560                                                        แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....มกราคม....พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ือวสัดุ สนง.  (กองคลัง) 7,601.- 30,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 7,601.-บาท เสนอราคา 7,601.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สป.) 3,940.- 50,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 3,940.-บาท เสนอราคา 3,940.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จดัซ้ือวสัดุ สนง.  (สป.) 4,050.- 50,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 4,050.-บาท เสนอราคา 4,050.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

4 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ไฟฟ้า (กองชา่ง) 58,000.- 60,000.- ตกลงราคา บจก.รพีคูลล่ิงเซ็นเตอร์ บจก.รพีคูลล่ิงเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 58,000.-บาท เสนอราคา 58,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 จดัซ้ือน้่าด่ืม/น้่าแขง็ 2,400.- 60,000.- ตกลงราคา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการBig Cleanging Day  ปี 60 เสนอราคา 2,400.-บาท เสนอราคา 2,400.-บาท

6 จา้งเหมารถยนต์ ไป-กลับ แห่ผ้าขึ้นธาตุ ป6ี0 3,200.- 10,000.- ตกลงราคา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 3,200.-บาท เสนอราคา 3,200.-บาท

     (นายสรุเชษฐ์  แก้วแหวน)                    (นางวนัเพ็ญ  ลอ่งจติตธ์รรม)            (นายประยทุธ  แก้วประสทิธิ์)

           ลท. 20/2560

           ลว.01/02/2560

           ลท. 21/2560

           ลว.28/02/2560

           ลท. 26/2560

           ลว.08/02/2560

           ลท. 17/2560

           ลว.01/02/2560

           ลท. 18/2560

           ลว.01/02/2560

           ลท. 19/2560

           ลว.01/02/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....กุมภาพันธ.์........พ.ศ.2560                                                       แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...28...เดือน....กุมภาพันธ.์...พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 จา้งท่าอาหาร/น้่าด่ืม แห่ผ้าขึ้นธาตุ ป6ี0 2,500.- 10,000.- ตกลงราคา นางวราภรณ์  บุญรอด นางวราภรณ์  บุญรอด เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 2,500.-บาท เสนอราคา 2,500.-บาท

8 จา้งซ่อมแซ่มรถบรรทุกขยะ  82-2686 นศ. 22,500.- 300,000.- ตกลงราคา ฮู่สิเรียมเซอร์วสิ ฮู่สิเรียมเซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 22,500.-บาท เสนอราคา 22,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

9 จา้งท่าขา้วกล่อง จา่นวน 200 กล่อง 10,000.- 60,000.- ตกลงราคา นายภิรมย ์ เดชบ่ารุง นายภิรมย ์ เดชบ่ารุง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการBig Cleanging Day  ปี 60 เสนอราคา 10,000.-บาท เสนอราคา 10,000.-บาท

10 จา้งท่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์1 ป้าย 500.- 60,000.- ตกลงราคา นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการBig Cleanging Day  ปี 60 เสนอราคา 500.-บาท เสนอราคา 500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

11 จา้งจดัสถานที่ปลูกต้นไม ้10 หลุม 3,000.- 60,000.- ตกลงราคา นายมณเฑียร  เลิศบุรุษ นายมณเฑียร  เลิศบุรุษ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการBig Cleanging Day  ปี 60 เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 54,000.- 54,000.- ตกลงราคา นายพรศักด์ิ  พรายทอง นายพรศักด์ิ  พรายทอง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จากถนนใหญ-่บ้านนายนริทร์  ม.2 เสนอราคา 54,000.-บาท เสนอราคา 54,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 31/2560

           ลว.28/02/2560

           ลท. 32/2560

           ลว.28/02/2560

           ลท. 15/2560

           ลว.01/02/2560

           ลท. 27/2560

           ลว.09/02/2560

           ลท. 29/2560

           ลว.23/02/2560

           ลท. 30/2560

           ลว.28/02/2560

งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....กุมภาพันธ.์........พ.ศ.2560                                                       แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...28...เดือน....กุมภาพันธ.์...พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 278,000.- ตกลงราคา นายพรศักด์ิ  พรายทอง นายพรศักด์ิ  พรายทอง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

สายบ้านนายวอ่ง  ทองแกว้  ม.2 เสนอราคา 54,000.-บาท เสนอราคา 54,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 16/2560

           ลว.09/02/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....กุมภาพันธ.์........พ.ศ.2560                                                       แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...28...เดือน....กุมภาพันธ.์...พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ืออะไหล่รถบรรทุกขยะ  82-2686 นศ. 6,950.- 50,000.- ตกลงราคา นายจา่แลง  รัตนะ นายจา่แลง  รัตนะ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 6,950.-บาท เสนอราคา 6,950.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จดัซ้ือสารหนูและแมลงฉาบตามโครงการ 21,600.- 30,000.- ตกลงราคา บจก. ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ บจก. ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 21,600.-บาท เสนอราคา 21,600.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จดัซ้ือพานดอกไม ้วนัท้องถิ่นไทย 2560 500.- 200,000.- ตกลงราคา น.ส.ธญัติญา  ชอบประกอบกจิ น.ส.ธญัติญา  ชอบประกอบกจิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 500.-บาท เสนอราคา 500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

4 จดัซ้ือยางมะตอย/หินคลุก ตามโครงการ 54,210.- 100,000.- ตกลงราคา นายสัมฤทธิ์  เต็มรักษ์ นายสัมฤทธิ์  เต็มรักษ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 54,210.-บาท เสนอราคา 54,210.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 จดัซ้ือน้่ามนัเคร่ือง/กรองเคร่ือง 1,170.- 200,000.- ตกลงราคา นายพิเชฐ  มณีนุช นายพิเชฐ  มณีนุช เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

รถยนต์ส่วนกลาง กจ.3052 นศ. เสนอราคา 1,170.-บาท เสนอราคา 1,170.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

6 จดัซ้ือน้่าด่ืม ตามโครการ 650.- 80,000.- ตกลงราคา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 650.-บาท เสนอราคา 650.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 25/2560

           ลว.14/03/2560

           ลท. 26/2560

           ลว.23/03/2560

           ลท. 27/2560

           ลว.28/03/2560

           ลท. 22/2560

           ลว.09/03/2560

           ลท. 23/2560

           ลว.13/03/2560

           ลท. 24/2560

           ลว.14/03/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....มีนาคม.........พ.ศ.2560                                                    แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....มีนาคม....พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 จดัซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิง ตามโครงการ 1,680.- 80,000.- ตกลงราคา นางจตินา  ไหมพูล นางจตินา  ไหมพูล เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 1,680.-บาท เสนอราคา 1,680.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

8 จา้งถา่ยเอกสารเขา้เล่มแผนพัฒนา 4 ปี 1,700.- 50,000.- ตกลงราคา นางจณิห์นิภา  ดีดวง นางจณิห์นิภา  ดีดวง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 1,700.-บาท เสนอราคา 1,700.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

9 จา้งซ่อมแซมระบบเบรก 1,250.- 300,000.- ตกลงราคา อู่สิเรียม เซอร์วสิ อู่สิเรียม เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

รถบรรทกุขยะ  82-2686 นศ. เสนอราคา 1,250.-บาท เสนอราคา 1,250.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

10 จา้งท่าขา้วกล่อง/อาหารวา่ง ตามโครงการ 6,400.- 30,000.- ตกลงราคา นายภิรมย ์ เดชบ่ารุง นายภิรมย ์ เดชบ่ารุง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 6,400.-บาท เสนอราคา 6,400.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

11 จา้งท่าป้ายไวนิล 4 ป้าย ตามโครงการ 2,000.- 30,000.- ตกลงราคา นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 2,000.-บาท เสนอราคา 2,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

12 จา้งเหมาคนงานซ่อมแซมหินคลุก (ม.1-4) 21,000.- 100,000.- ตกลงราคา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 21,000.-บาท เสนอราคา 21,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 35/2560

           ลว.13/03/2560

           ลท. 36/2560

           ลว.13/03/2560

           ลท. 37/2560

           ลว.14/03/2560

           ลท. 28/2560

           ลว.28/03/2560

           ลท. 33/2560

           ลว.03/03/2560

           ลท. 34/2560

           ลว.09/03/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....มีนาคม.........พ.ศ.2560                                                    แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....มีนาคม....พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
13 จา้งเหมาคนงานลงยางมะตอย (ม.2-3) 3,000.- 100,000.- ตกลงราคา นายวชิยั  ทองวงค์ นายวชิยั  ทองวงค์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

14 จา้งซ่อมแอร์ (ห้องนายก) 3,500.- 300,000.- ตกลงราคา นายสมชาย  เกตุโรจน์ นายสมชาย  เกตุโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 3,500.-บาท เสนอราคา 3,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

15 จา้งท่าพระบรมฉายาลักษณ์ 2 รายการ 6,000.- 200,000.- ตกลงราคา นายอธริะ  นุ่นชว่ย นายอธริะ  นุ่นชว่ย เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 6,000.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

16 จา้งท่าป้ายไวนิลโครงเคร่าและติดต้ัง 3,000.- 80,000.- ตกลงราคา นายอธริะ  นุ่นชว่ย นายอธริะ  นุ่นชว่ย เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการ เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 40/2560

           ลว.28/03/2560

           ลท. 38/2560

           ลว.14/03/2560

           ลท. 39/2560

           ลว.21/03/2560

           ลท. 40/2560

           ลว.22/03/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....มีนาคม.........พ.ศ.2560                                                    แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....มีนาคม....พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ือเส้ือและอปุกรณ์ อปพร. ตามโครงการ 5,000.- 30,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 5,000.-บาท เสนอราคา 5,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จดัซ้ือผงหมกึภ่ายเอกสาร สป. 3,300.- 250,000.- ตกลงราคา นายมนตรี  รักษ์ศรีทอง นายมนตรี  รักษ์ศรีทอง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 3,300.-บาท เสนอราคา 3,300.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จา้งเปล่ียนอะไหล่รถบรรทุกขยะ 6,450.- 300,000.- ตกลงราคา อู่สิเรียม เซอร์วสิ อู่สิเรียม เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 6,450.-บาท เสนอราคา 6,450.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....เมษายน.........พ.ศ.2560                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...30...เดือน...เมษายน....พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

           ลท. 29/2560

           ลว.10/04/2560

           ลท. 30/2560

           ลว.12/04/2560

           ลท. 42/2560

           ลว.05/04/2560



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 9,900.- 60,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 9,900.-บาท เสนอราคา 9,900.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จดัซ้ือวสัดุส่านักงาน (กองคลัง) 2,455.- 30,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 2,455.-บาท เสนอราคา 2,455.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 2,420.- 25,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 2,420.-บาท เสนอราคา 2,420.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

4 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จา่นวน 1  (กองคลัง) 37,000.- 37,000.- ตกลงราคา ร้านปากพนังเคร่ืองเยน็ ร้านปากพนังเคร่ืองเยน็ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 37,000.-บาท เสนอราคา 37,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กอ่สร้าง 5 รายการ 30,000.- 825,000.- ตกลงราคา ร้านส่าฤทธิ์ สหกจิ ร้านส่าฤทธิ์ สหกจิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 30,000.-บาท เสนอราคา 30,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

6 จดัซ้ือวสัดุส่านักงาน (สป.)จา่นวน 18 รายการ 11,253.- 250,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 11,253.-บาท เสนอราคา 11,253.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 34/2560

           ลว.18/05/2560

           ลท. 35/2560

           ลว.19/05/2560

           ลท. 36/2560

           ลว.24/05/2560

           ลท. 31/2560

           ลว.05/05/2560

           ลท. 32/2560

           ลว.05/05/2560

           ลท. 33/2560

           ลว.05/05/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....พฤษภาคม.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....พฤษภาคม....พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สป.)จา่นวน 3 รายการ 8,400.- 60,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 8,400.-บาท เสนอราคา 8,400.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

8 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 5,950.- 300,000.- ตกลงราคา อู่สิเรียม เซอร์วสิ อู่สิเรียม เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา5,950.-บาท เสนอราคา5,950.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

9 จา้งท่าอาหารเล้ียง สภาอบต.และจนท 2,900.- 80,000.- ตกลงราคา นางวราภรณ์  บุญรอด นางวราภรณ์  บุญรอด เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา  2,900.- บาท เสนอราคา  2,900.- บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

10 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 3,700.- 300,000.- ตกลงราคา อู่สิเรียม เซอร์วสิ อู่สิเรียม เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 3,700.-บาท เสนอราคา 3,700.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 45/2560

           ลว.30/05/2560

           ลท. 37/2560

           ลว.24/05/2560

           ลท. 43/2560

           ลว.01/05/2560

           ลท. 44/2560

           ลว.26/05/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....พฤษภาคม.........พ.ศ.2559                                                         แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....พฤษภาคม....พ.ศ. 2559..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จา้งเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า(ม.1-ม.3) 18,000.- 50,000.- ตกลงราคา นายสัมฤทธิ์  เต็มรักษ์ นายสัมฤทธิ์  เต็มรักษ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 18,000.-บาท เสนอราคา 18,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จา้งเล้ียงอาหารรับรองผู้มาตรวจเยี่ยมงาน 9,480.- 120,000.- ตกลงราคา นายนัครินทร์  จู้สวสัด์ิ นายนัครินทร์  จู้สวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

(โบนัลป6ี0) เสนอราคา 9,480.-บาท เสนอราคา 9,480.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จา่นวน 2 รายการ 3,375.- 50,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 3,375.-บาท เสนอราคา 3,375.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

4 จดัซ้ือวสัดุเล้ียงรับรอง จา่นวน 3 รายการ 2,940.- 120,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 2,940.-บาท เสนอราคา 2,940.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 จดัซ้ือ UPS รุ่น L-1000C กล้องวงจรปิด 3,210.- 300,000.- ตกลงราคา บจก.ไฮเทคนครกรุ๊ป บจก.ไฮเทคนครกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 3,210.-บาท เสนอราคา 3,210.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

6 จดัซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง จา่นวน 1 คัน 840,000.- 896,000.- สอบราคา บจก.สุราษฎร์ปิยะ บจก.สุราษฎร์ปิยะ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 840,000.-บาท เสนอราคา 840,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

7 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จา่นวน 9 ราการ 4,995.- 825,000.- ตกลงราคา นายสัมฤทธิ์  เต็มรักษ์ นายสัมฤทธิ์  เต็มรักษ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 4,995.-บาท เสนอราคา 4,995.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 39/2560

           ลว.01/06/2560

           ลท. 40/2560

           ลว.07/06/2560

           ลท. 41/2560

           ลว.28/06/2560

           ลท. 05/2560

           ลว.26/06/2560

           ลท. 46/2560

           ลว.14/06/2560

           ลท. 47/2560

           ลว.23/06/2560

           ลท. 38/2560

           ลว.01/06/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....มิถุนายน.........พ.ศ.2560                                                       แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...30...เดือน....มิถุนายน....พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จา้งซ่อมแอร์ (สป) 3,500.- 300,000.- ตกลงราคา นายทศพร  แซ่ซ้ิน นายทศพร  แซ่ซ้ิน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 3,500-บาท เสนอราคา 3,500-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จา้งท่าป้ายไวนิล จา่นวน 2 ป้าย 1,000.- 13,000.- ตกลงราคา นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  วนัที่ 14 ก.ค. 60 เสนอราคา 1,000-บาท เสนอราคา 1,000-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จา้งท่าขา้วกล่อง/อาหารวา่ง 12,000.- 13,000.- ตกลงราคา นายภิรมย ์ เดชบ่ารุง นายภิรมย ์ เดชบ่ารุง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  วนัที่ 14 ก.ค. 60 เสนอราคา 12,000-บาท เสนอราคา 12,000-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

4 จา้งท่าป้ายไวนิล จา่นวน 1 ป้าย 500.- 30,000.- ตกลงราคา นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการท่าดอกไมจ้นัทน์ วนัที่ 27 ก.ค. 60 เสนอราคา 500.-บาท เสนอราคา 500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 จา้งท่าขา้วกล่อง/อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,000.- 30,000.- ตกลงราคา นายภิรมย ์ เดชบ่ารุง นายภิรมย ์ เดชบ่ารุง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

โครงการท่าดอกไมจ้นัทน์ วนัที่ 27 ก.ค. 60 เสนอราคา 5,000-บาท เสนอราคา 5,000-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

6 จา้งท่าป้ายไวนิล จา่นวน 3 ผืน 5,000.- 30,000.- ตกลงราคา นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการ 31 ก.ค. 60 เสนอราคา 1,500-บาท เสนอราคา 1,500-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....กรกฎาคม.........พ.ศ.2560                                                        แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....กรกฏาคม...พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

           ลท. 48/2560

           ลว.05/07/2560

           ลท. 49/2560

           ลว.13/07/2560

           ลท. 50/2560

           ลว.13/07/2560

           ลท. 51/2560

           ลว.20/07/2560

           ลท. 52/2560

           ลว.20/07/2560

           ลท. 53/2560

           ลว.27/07/2560



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 จดัซ้ือน้่ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ส่วนกลาง 5,000.- 200,000.- ตกลงราคา นายพิเชฐ  มณีนุช นายพิเชฐ  มณีนุช เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

 กจ3052 นศ. เสนอราคา 5,000-บาท เสนอราคา 5,000-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

8 จดัซ้ืออปุกรณ์ท่าดอกไมจ้นัทน์ 16,000.- 30,000.- ตกลงราคา นางสาวสุคล  จนิดาวงค์ นางสาวสุคล  จนิดาวงค์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการ 27 ก.ค. 60 เสนอราคา 16,000-บาท เสนอราคา 16,000-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

9 จดัซ้ือน้่าด่ืม/น้่าแขง็ 3,000.- 30,000.- ตกลงราคา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา นายกฤษฎา  สุวรรณรักษา เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการ 31 ก.ค. 60 เสนอราคา 3,000-บาท เสนอราคา 3,000-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

10 จดัซ้ือถงุด่า/ถงุมอื 3,900.- 30,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการ 31 ก.ค. 60 เสนอราคา 3,900-บาท เสนอราคา 3,900-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 46/2560

           ลว.27/07/2560

           ลท. 43/2560

           ลว.18/07/2560

           ลท. 44/2560

           ลว.24/07/2560

           ลท. 45/2560

           ลว.27/07/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .....กรกฎาคม.........พ.ศ.2560                                                        แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....กรกฏาคม...พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จา้งถา่ยเอกสารร่างปีงบประมาณรายจา่ย 830.- 50,000.- ตกลงราคา นางสาวจณิห์นิภา  ดีดวง นางสาวจณิห์นิภา  ดีดวง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ประจา่ปี เสนอราคา 830.-บาท เสนอราคา 830.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จา้งท่าป้ายไวนิล จา่นวน 1 ป้าย 500.- 50,000.- ตกลงราคา นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

(ตามโครงการวนัแมแ่ห่งชาติ 12 สิงหาคม) เสนอราคา 500.-บาท เสนอราคา 500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จา้งท่าป้ายไวนิล จา่นวน 1 ป้าย 500.- 50,000.- ตกลงราคา นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ นายไกรศักด์ิ  มสีวสัด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 500.-บาท เสนอราคา 500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

4 จา้งซ่อมแซมแอร์   จา่นวน 1 เคร่ือง 7,500.- 300,000.- ตกลงราคา ปากพนังเคร่ืองเยน็ ปากพนังเคร่ืองเยน็ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ห้องส่านักปลัด เสนอราคา 7,500.-บาท เสนอราคา 7,500.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 จา้งถา่ยเอกสาร(ขอับัญญติ) จา่นวน 30 เล่ม 2,490.- 50,000.- ตกลงราคา นางสาวจณิห์นิภา  ดีดวง นางสาวจณิห์นิภา  ดีดวง เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 2,490.-บาท เสนอราคา 2,490.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

6 จดัซ้ือพานกรวยธปู/ผ้าสีขาว,ฟ้า 3,350.- 50,000.- ตกลงราคา นางจารุนิภา  อโณทัย นางจารุนิภา  อโณทัย เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

(ตามโครงการวนัแมแ่ห่งชาติ 12 สิงหาคม) เสนอราคา 3,350.-บาท เสนอราคา 3,350.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 57/2560

           ลว.22/08/2560

           ลท. 58/2560

           ลว.25/08/2560

           ลท. 47/2560

           ลว.10/08/2560

           ลท. 54/2560

           ลว.08/08/2560

           ลท. 55/2560

           ลว.09/08/2560

           ลท. 56/2560

           ลว.10/08/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....สิงหาคม.........พ.ศ.2560                                                        แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....สิงหาคม...พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
7 จดัซ้ือดอกดาวเรือง จา่นวน 3,500 ต้น 35,000.- 50,000.- ตกลงราคา นาสาวป๋อยเจง้  แซ่หลี นาสาวป๋อยเจง้  แซ่หลี เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการ เสนอราคา 35,000.-บาท เสนอราคา 35,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

8 จดัซ้ืออปุกรณ์ จา่นวน 16 ชิ้น 38,600.- 45,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการ เสนอราคา 38,600.-บาท เสนอราคา 38,600.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 48/2560

           ลว.10/08/2560

           ลท. 49/2560

           ลว.22/08/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....สิงหาคม.........พ.ศ.2560                                                        แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...31...เดือน....สิงหาคม...พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

เลขที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ือถงุเพราะชา่/ดินปลูกปุ้ย 7,200.- 20,000.- ตกลงราคา ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน ร้านทรัพยท์วคูีณเคร่ืองเขยีน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

ตามโครงการ เสนอราคา 7,200.-บาท เสนอราคา 7,200.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

2 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์  จา่นวน 12 เดือน 29,200.- 100,000.- ตกลงราคา ส.บรรณาวทิย์ ส.บรรณาวทิย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 29,200.-บาท เสนอราคา 29,200.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

3 จา้งเหมาครงานทั่วไป เกบ็ขยะประจา่รถขยะ 54,400.- 150,000.- ตกลงราคา นายนรินทร์  อุ้ยวงค์ นายนรินทร์  อุ้ยวงค์ เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จา่นวน 6 เดือน เสนอราคา 54,000.-บาท เสนอราคา 54,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

4 จา้งเหมาครงานทั่วไป เกบ็ขยะประจา่รถขยะ 54,000.- 150,000.- ตกลงราคา นายสมจติร  ณะเสน นายสมจติร  ณะเสน เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

จา่นวน 6 เดือน เสนอราคา 54,000.-บาท เสนอราคา 54,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

5 จา้งเชา่พื้นที่เวป็ไซต์ รายปี 10,000.- 30000.- ตกลงราคา บจก. ซีเจ.เวลิด์ิ.คอมมวินิเคชั่น บจก. ซีเจ.เวลิด์ิ.คอมมวินิเคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่่า และเป็นผู้มอีาชพี

เสนอราคา 10,000.-บาท เสนอราคา 10,000.-บาท รับจา้งงานประเภทดังกล่าวโดยตรง

           ลท. 60/2560

           ลว.29/09/2560

           ลท. 61/2560

           ลว.29/09/2560

           ลท. 50/2560

           ลว.22/09/2560

           ลท. 59/2560

           ลว.29/09/2560

           ลท. 51/2560

           ลว.29/09/2560

                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...กันยายน.........พ.ศ.2560                                                        แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที.่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. 2560..

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ/จา้ง งบประมาณ วธิซ้ืีอ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



500.- 50,000.-

500.- 50,000.-

7,500.- 300,000.-

2,490.- 50,000.-

50,000.- 3,350.-


