
ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิง 200,000.- 200,000.- เจำะจง นำงจินตนำ  ไหมพูล นำงจินตนำ  ไหมพูล เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) ท้ังปีงบประมำณ  63 เสนอรำคำ 200,000.-บำท เสนอรำคำ 200,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิง 100,000.- 100,000.- เจำะจง นำงจินตนำ  ไหมพูล นำงจินตนำ  ไหมพูล เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(กองช่ำง) ท้ังปีงบประมำณ 63 เสนอรำคำ 100,000.-บำท เสนอรำคำ 100,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

3 จัดซ้ือน้้ำดื ม (ชนิดแบบถัง) 4,000.- 50,000.- เจำะจง นำยกฤษฎำ  สุรรณรักษำ นำยกฤษฎำ  สุรรณรักษำ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ   ลท.บันทึกตกลงซ้ือ 03/2563

(ส้ำนักปลัด) ท้ังปีงบประมำณ 63 เสนอรำคำ 4,000.-บำท เสนอรำคำ 4,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง            ลว.01/10/2562

4 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 29,280.- 400,000.- เจำะจง นำยธวัชชัย  เด่นพงศ์พันธ์ุ นำยธวัชชัย  เด่นพงศ์พันธ์ุ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ   ลท.บันทึกตกลงซ้ือ 04/2563

(ส้ำนักปลัด) ท้ังปีงบประมำณ 63 เสนอรำคำ 29,200.-บำท เสนอรำคำ 29,200.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 7,900.- 60,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 7,900.-บำท เสนอรำคำ 7,900.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

6 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 19 รำยกำร 17,360.- 150,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 17,360.-บำท เสนอรำคำ 17,360.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

  ลท.บันทึกตกลงซ้ือ 01/2563

           ลว.01/10/2562

  ลท.บันทึกตกลงซ้ือ 02/2563

           ลว.01/10/2562

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....ตุลำคม.....พ.ศ.2562                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 1 )
                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

    ลท.ใบสั งซ้ือ 02/2563

           ลว.24/10/2562

           ลว.01/10/2562

    ลท.ใบสั งซ้ือ 01/2563

           ลว.24/10/2562



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
7 จ้ำงเช่ำพ้ืนที เว็ปไซต์ 1 ปีงบประมำณ 2562 10,000.- 100,000.- เจำะจง บจก.ซีเจ.เวิลด์ คอมมิวนิเคชั น บจก.ซีเจ.เวิลด์ คอมมิวนิเคชั น เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 10,000.-บำท เสนอรำคำ 10,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

8 จ้ำงเหมำคนงำนทั วไป (ประจ้ำรถขยะ 6 เดือน) 54,000.- 270,000.- เจำะจง นำยสมจิตร   ณะเสน นำยสมจิตร   ณะเสน เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) (9,000*6 = 54,000.-บำท) เสนอรำคำ 54,000.-บำท เสนอรำคำ 54,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

9 จ้ำงเหมำคนงำนทั วไป (ประจ้ำรถขยะ 6 เดือน) 54,000.- 270,000.- เจำะจง นำยนรินทร์  อุ้ยวงศ์ นำยนรินทร์  อุ้ยวงศ์ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) (9,000*6 = 54,000.-บำท) เสนอรำคำ 54,000.-บำท เสนอรำคำ 54,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

10 จ้ำงเหมำคนงำนทั วไป (คีย์ข้อมูล  3 เดือน) 27,000.- 400,000.- เจำะจง นำยพีระชัย  บุญรอด นำยพีระชัย  บุญรอด เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 27,000.-บำท เสนอรำคำ 27,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

11 จ้ำงเหมำคนงำนทั วไป (แหล่งท่องเที ยว 3 เดือน) 27,000.- 400,000.- เจำะจง นำยโกเมน  สุขขะ นำยโกเมน  สุขขะ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 27,000.-บำท เสนอรำคำ 27,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

12 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำเครื องคอมพิวเตอร์ 1 เครื อง 500.- 30,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(กองคลัง) เลขครุภัณฑ์ 416-57-0013 เสนอรำคำ 500.-บำท เสนอรำคำ 500.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....ตุลำคม.....พ.ศ.2562                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 1 )
                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

 ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 03/2563

           ลว.01/10/2562

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 04/2563

           ลว.01/10/2562

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 01/2563

           ลว.01/10/2562

 ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 02/2563

           ลว.01/10/2562

ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 05/2563

           ลว.01/10/2562

ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 06/2563

           ลว.16/10/2562



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
13 จ้ำงเหมำบริกำรรถแม็คโฮพร้อมดึงลำกรถบรรทุก 9,000.- 420,000.- เจำะจง นำยศิริศักด์ิ  เรืองรัตน์ นำยศิริศักด์ิ  เรืองรัตน์ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

ขยะ จ้ำนวน 1 รำยกำร (ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 9,000.-บำท เสนอรำคำ 9,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

14 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำเครื องคอมพิวเตอร์ 1 เครื อง 2,300.- 30,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(กองคลัง) เลขครุภัณฑ์ 416-48-0005 เสนอรำคำ 500.-บำท เสนอรำคำ 500.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

15 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) รร.รำชประชำ/วัดแหลมฯ 141,307.40 300,000.- เจำะจง บจก.นครแดรี พลัส บจก.นครแดรี พลัส เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(เปิด/ปิด ภำคเรียนที  2/ 2562) เสนอรำคำ 141,307.40 บำท เสนอรำคำ 141,307.40 บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

(ลงช่ือ).................................................ผช.เจ้ำพนักงำนพัสดุ                             (ลงช่ือ).....................................................หัวหน้ำส ำนักปลัด/รก.แทน ผอ.กองคลัง

       (นำงสำวพวงทอง  สุวรรณสังข์)

ลงช่ือ).................................................นำยกอบต.แหลมตะลุมพุก

        (นำยประยุทธ  แก้วประสิทธ์ิ)

     ลท.ใบสั งจ้ำง 01/2563

           ลว.03/10/2562

ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 07/2563

           ลว.28/10/2562

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....ตุลำคม.....พ.ศ.2562                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 2 )
                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

        สัญญำซ้ือขำย 1/2563

           ลว.31/10/2562

ลงช่ือ)..............................................เจ้ำพนักงำนพัสดุ

        (นำยสุรเชษฐ์  แก้วแหวน)                                        (นำงสิริญพัชธ์  พงศ์ธนบดี)

ลงช่ือ).................................................ปลัด อบต.

          (นำยปรำกำร  แกล้วทนง)



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 3 รำยกำร 8,688.- 50,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 8,688.-บำท เสนอรำคำ 8,688.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

2 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำเครื องคอมพิวเตอร์ 1 เครื อง 3,450.- 50,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(กองช่ำง) เลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 เสนอรำคำ 3,450.-บำท เสนอรำคำ 3,450.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

3 จ้ำงท้ำตู้ล้ำโพงในศำลำประชำคม ม.1 6,000.- 8,000.- เจำะจง นำยศิริศักด์ิ  เรืองรัตน์ นำยศิริศักด์ิ  เรืองรัตน์ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

จ้ำนวน 1 โครงกำร (ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 6,000.-บำท เสนอรำคำ 6,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

(ลงช่ือ).................................................ผช.เจ้ำพนักงำนพัสดุ                             (ลงช่ือ).....................................................หัวหน้ำส ำนักปลัด/รก.แทน ผอ.กองคลัง

       (นำงสำวพวงทอง  สุวรรณสังข์)

ลงช่ือ).................................................นำยกอบต.แหลมตะลุมพุก

        (นำยประยุทธ  แก้วประสิทธ์ิ)

                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....พฤศจิกำยน.....พ.ศ.2562                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 1 )

     ลท.ใบสั งจ้ำง 02/2563

           ลว.07/11/2562

    ลท.ใบสั งซ้ือ 03/2563

           ลว.08/11/2562

ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 08/2563

           ลว.08/11/2562

ลงช่ือ)..............................................เจ้ำพนักงำนพัสดุ

        (นำยสุรเชษฐ์  แก้วแหวน)                                        (นำงสิริญพัชธ์  พงศ์ธนบดี)

ลงช่ือ).................................................ปลัด อบต.

          (นำยปรำกำร  แกล้วทนง)



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือพระบรมฉำยำลักษณ์ จ้ำนวน 1 รูป 3,800.- 150,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

ตำมโครงกำร (สป) เสนอรำคำ 3,800.-บำท เสนอรำคำ 3,800.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

2 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 4 ป้ำย 2,000.- 150,000.- เจำะจง นำยไกรศักด์ิ  มีสวัสด์ิ นำยไกรศักด์ิ  มีสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

ตำมโครงกำร (สป) เสนอรำคำ 2,000.-บำท เสนอรำคำ 2,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

3 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั วไป ต้ำแหน่ง 45,000.- 270,000.- เจำะจง นำยพีระชัย  บุญรอด นำยพีระชัย  บุญรอด เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 1 อัตรำ (สป) เสนอรำคำ 45,000.-บำท เสนอรำคำ 45,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

4 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั วไป ต้ำแหน่ง 45,000.- 270,000.- เจำะจง นำงสำวภมรมำศ  บุญศรี นำงสำวภมรมำศ  บุญศรี เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

พนักงำนจัดเตียมข้อมูลเอกสำร 1 อัตรำ (กองช่ำง) เสนอรำคำ 45,000.-บำท เสนอรำคำ 45,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

5 จ้ำงเหมำปิดบัญชีประจ้ำเดือนและประจ้ำปี 30,000.- 35,000.- เจำะจง นำงสำวเจนจิรำ  โทมณี นำงสำวเจนจิรำ  โทมณี เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

งบประมำณ 2562 (กองคลัง) เสนอรำคำ 30,000.-บำท เสนอรำคำ 30,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

(ลงช่ือ).................................................ผช.เจ้ำพนักงำนพัสดุ                             (ลงช่ือ).....................................................หัวหน้ำส ำนักปลัด/รก.แทน ผอ.กองคลัง

       (นำงสำวพวงทอง  สุวรรณสังข์)

ลงช่ือ).................................................นำยกอบต.แหลมตะลุมพุก

        (นำยประยุทธ  แก้วประสิทธ์ิ)

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....ธันวำคม.....พ.ศ.2562                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 1 )

  ลท.บันทึกตกลงซ้ือ 05/2563

           ลว.11/12/2562

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 10/2563

           ลว.11/12/2562

                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

     ลท.ใบสั งจ้ำง 04/2563

           ลว.09/12/2562

     ลท.ใบสั งจ้ำง 03/2563

           ลว.02/12/2562

     ลท.ใบสั งจ้ำง 04/2563

           ลว.02/12/2562

ลงช่ือ)..............................................เจ้ำพนักงำนพัสดุ

        (นำยสุรเชษฐ์  แก้วแหวน)                                        (นำงสิริญพัชธ์  พงศ์ธนบดี)

ลงช่ือ).................................................ปลัด อบต.

          (นำยปรำกำร  แกล้วทนง)



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ้ำนวน 4 รำยกำร 14,520.- 60,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 14,520.-บำท เสนอรำคำ 14,520.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

2 จ้ำงตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลำง กล 223 นศ 2,785.21 100,000.- เจำะจง บจก.สุรำษฎร์ปิยะ บจก.สุรำษฎร์ปิยะ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 2,785.21.-บำท เสนอรำคำ 2,785.21.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

3 จ้ำงเหมำท้ำปฏิทิน จ้ำนวน 650 ฉบับ 16,250.- 400,000.- เจำะจง นำยศักด์ิ  ขำวเผือก นำยศักด์ิ  ขำวเผือก เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

ประจ้ำปี 2562 (ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 16,250.-บำท เสนอรำคำ 16,250.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

4 จ้ำงเหมำคนงำนทั วไป (แหล่งท่องเที ยว 3 เดือน) 27,000.- 400,000.- เจำะจง นำยโกเมน  สุขขะ นำยโกเมน  สุขขะ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 27,000.-บำท เสนอรำคำ 27,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

5 จ้ำงซ่อมเครื องปรับอำกำศ (420-56-0007) 2,800.- 100,000.- เจำะจง นำยทศพร  แซ่ซ้ิน นำยทศพร  แซ่ซ้ิน เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 2,800.-บำท เสนอรำคำ 2,800.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

6 จัดซ้ือโต๊ะปฎิบัติงำน จ้ำนวน 3 ตัว 26,400.- 30,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 26,400.-บำท เสนอรำคำ 26,400.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....มกรำคม.....พ.ศ.2563                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 1 )

     ลท.ใบสั งจ้ำง 06/2563

           ลว.08/01/2563

     ลท.ใบสั งจ้ำง 07/2563

           ลว.08/01/2563

    ลท.ใบสั งซ้ือ 04/2563

           ลว.03/01/2563

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 11/2563

           ลว.10/01/2563

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 12/2563

           ลว.21/01/2563

    ลท.ใบสั งซ้ือ 05/2563

           ลว.27/01/2563



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

7 จ้ำงซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 416-52-0009 6,850.- 100,000.- เจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ      ลท.ใบสั งจ้ำง 08/2563

จ้ำนวน 1 เครื อง (ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 6,850.-บำท เสนอรำคำ 6,850.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง            ลว.28/01/2563

8 จ้ำงส้ำรวจข้อมูลสัตว์ในพ้ืนที ต้ำบลแหลมตะลุมพุก 1,869.- 5,000.- เจำะจง นำยมณเฑียร  เลิศบุรุษ นำยมณเฑียร  เลิศบุรุษ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(สุนัข/แมว จ้ำนวน 623 ตัวละ 3 บำท ปี2563) เสนอรำคำ 1,869.-บำท เสนอรำคำ 1,869.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

(ลงช่ือ).................................................ผช.เจ้ำพนักงำนพัสดุ                             (ลงช่ือ)....................................................ปลัด อบต./รก.แทน ผอ.กองคลัง

       (นำงสำวพวงทอง  สุวรรณสังข์)

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....มกรำคม.....พ.ศ.2563                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 2 )

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 13/2563

           ลว.28/01/2563

                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ลงช่ือ)..............................................เจ้ำพนักงำนพัสดุ

        (นำยสุรเชษฐ์  แก้วแหวน)                                        (นำยปรำกำร  แกล้วทนง)

                              ลงช่ือ ).................................................นำยกอบต.แหลมตะลุมพุก

        (นำยประยุทธ  แก้วประสิทธ์ิ)



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุเล้ียงรับรอง จ้ำนวน 2 รำยกำร 5,600.- 100,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 5,600.-บำท เสนอรำคำ5,600.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

2 จ้ำงล้ำงอัด ฉีด น้้ำมันเครื อง รถยนต์ส่วนกลำง 500.- 100,000.- เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี  ดวงแข นำยมนตรี  ดวงแข เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

กล.223 นศ. (ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 500.-บำท เสนอรำคำ 500.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

3 จ้ำงท้ำควำมสะอำดเครื องปรับอำกำศ 500.- 100,000.- เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  แซ่ซ้ิน นำยทศพร  แซ่ซ้ิน เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

หมำยเลข 420-60-0009  (กองคลัง) เสนอรำคำ 500.-บำท เสนอรำคำ 500.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

4 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง กจ 3052 นศ. 7,653.71         100,000.- เฉพำะเจำะจง บจก. จ วินิต บจก. จ วินิต เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ      ลท.ใบสั งจ้ำง 09/2563

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 7,653.71.-บำท เสนอรำคำ 7,653.71.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง            ลว.06/02/2563

5 จ้ำงท้ำควำมสะอำดเครื องปรับอำกำศ 500.- 100,000.- เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  แซ่ซ้ิน นำยทศพร  แซ่ซ้ิน เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

หมำยเลข 420-60-0010  (กองช่ำง) เสนอรำคำ 500.-บำท เสนอรำคำ 500.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

6 จ้ำงคนงำนทั วไป (พ่นหมอกควัน) จ้ำนวน 1 อัตรำ 1,000.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำยมณเฑียร  เลิศบุรุษ นำยมณเฑียร  เลิศบุรุษ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

ตำมโครงกำร (ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 1,000.-บำท เสนอรำคำ 1,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....กุมภำพันธ์....พ.ศ.2563                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 1 )
                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 15/2563

           ลว.14/02/2563

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 16/2563

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

    ลท.ใบสั งซ้ือ 06/2563

           ลว.05/02/2563

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 14/2563

           ลว.11/02/2563

           ลว.18/02/2563

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 17/2563

           ลว.20/02/2563



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง จ้ำนวน 2 รำยกำร 485.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจินตนำ ไหมพูล นำงจินตนำ ไหมพูล เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

ตำมโครงกำร (ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 485.-บำท เสนอรำคำ 485.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 20 รำยกำร  ใช้ใน ม.1 54,320.- 420,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(กองช่ำง) เสนอรำคำ 54,320.-บำท เสนอรำคำ 54,320.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

9 จ้ำงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ในพ้ืนที  ม.1 25,300.- 30,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอ้ำนำจ  พรมจิตต์ นำยอ้ำนำจ  พรมจิตต์ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ      ลท.ใบสั งจ้ำง 10/2563

(ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 25,300.-บำท เสนอรำคำ 25,300.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง            ลว.28/02/2563

(ลงช่ือ).................................................ผช.เจ้ำพนักงำนพัสดุ                             (ลงช่ือ)....................................................ปลัด อบต./รก.แทน ผอ.กองคลัง

       (นำงสำวพวงทอง  สุวรรณสังข์)

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....กุมภำพันธ์....พ.ศ.2563                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 2 )
                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

  ลท.บันทึกตกลงซ้ือ 06/2563

           ลว.20/02/2563

    ลท.ใบสั งซ้ือ 07/2563

           ลว.25/02/2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ลงช่ือ)..............................................เจ้ำพนักงำนพัสดุ

        (นำยสุรเชษฐ์  แก้วแหวน)                                        (นำยปรำกำร  แกล้วทนง)

                              ลงช่ือ ).................................................นำยกอบต.แหลมตะลุมพุก

        (นำยประยุทธ  แก้วประสิทธ์ิ)



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 4 รำยกำร (กองช่ำง) 1,900.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนอรำคำ 1,900.-บำท เสนอรำคำ 1,900.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

2 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 20 รำยกำร (กองช่ำง) 15,290.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนอรำคำ 15,290.-บำท เสนอรำคำ 15,290.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

3 จัดซ้ือยำงมะตอยส้ำเร็จรูป จ้ำนวน 100 ถุง (กองช่ำง) 12,000.- 50,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนอรำคำ 12,000.-บำท เสนอรำคำ 12,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

4 จัดซ้ือชุด อปพร. จ้ำนวน 18 ชุด ตำมโครงกำร (สป.) 45,000.- 255,000.- เฉพำะเจำะจง นำยลักรินทร์  งำมประดิษฐ์ นำยลักรินทร์  งำมประดิษฐ์ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนอรำคำ 45,000.-บำท เสนอรำคำ 45,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

5 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมพ้ืนผิวถนน 1โครงกำร (กองช่ำง) 3,000.- 420,000.- เฉพำะเจำะจง นำยมณเฑียร เลิศบุรุษ นำยมณเฑียร เลิศบุรุษ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนออรำคำ 3,000.-บำท เสนออรำคำ 3,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

6 จ้ำงเหมำรถตู้รับ-ส่ง ชุดอปพร. ตำมโครงกำร 2 คัน 12,000.- 255,000.- เฉพำะเจำะจง นำยฐำปกรณ์  รัตนบุรี นำยฐำปกรณ์  รัตนบุรี เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนออรำคำ 12,000.-บำท เสนออรำคำ 12,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....มีนำคม....พ.ศ.2563                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 1)
                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

    ลท.ใบสั งซ้ือ 09/2563

           ลว.10/03/2563

    ลท.ใบสั งซ้ือ 10/2563

           ลว.12/03/2563

  ลท.บันทึกตกลงซ้ือ 07/2563

           ลว.02/03/2563

    ลท.ใบสั งซ้ือ 08/2563

           ลว.02/03/2563

  ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 18/2563

           ลว.11/03/2563

     ลท.ใบสั งจ้ำง 11/2563

           ลว.12/03/2563



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
7 จัดซ้ือชุด อปพร. จ้ำนวน 17 ชุด (สป.) 42,500.- 42,500.- เฉพำะเจำะจง นำยลักรินทร์  งำมประดิษฐ์ นำยลักรินทร์  งำมประดิษฐ์ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนอรำคำ 42,500.-บำท เสนอรำคำ 42,500.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 7 รำยกำร ใช้ใน ม.2-ม.3 39,215.- 100,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(กองช่ำง) เสนอรำคำ 39,215.-บำท เสนอรำคำ 39,215.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

9 จ้ำงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ในพ้ืนที  ม.2-3 ต.แหลมตะลุมพุก 20,900.- 50,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอ้ำนำจ  พรมจิตต์ นำยอ้ำนำจ  พรมจิตต์ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(ส้ำนักปลัด) จ้ำนวน 38 จุด เสนอรำคำ 20,900.-บำท เสนอรำคำ 20,900.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

10 จ้ำงบ้ำรุงครุภัณฑ์และปรับปรุงเสำวิทยุ 106-61-0002 35,000.- 100,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์  ชูสกุล นำยอนันต์  ชูสกุล เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

จ้ำนวน 1 โครงกำร (สป.) เสนอรำคำ 35,000.-บำท เสนอรำคำ 35,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

11 จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ำหรับท้ำหน้ำกำก จ้ำนวน 5 รำยกำร (สป.) 4,145.- 200,000.- เฉพำะเจำะจง นำยวิรัช  ยับสุวรรณกุล นำยวิรัช  ยับสุวรรณกุล เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนอรำคำ 4,145.-บำท เสนอรำคำ 4,145.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

12 จัดซ้ือผ้ำส้ำหรับท้ำหน้ำกำก จ้ำนวน 50 หลำ (สป) 4,000.- 100,000.- เฉพำะเจำะจง นำงอุ่นใจ  สุขขะ นำงอุ่นใจ  สุขขะ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนอรำคำ 4,000.- บำท เสนอรำคำ 4,000.- บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....มีนำคม....พ.ศ.2563                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 2)

    ลท.ใบสั งซ้ือ 11/2563

           ลว.13/03/2563

    ลท.ใบสั งซ้ือ 12/2563

           ลว.19/03/2563

                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

     ลท.บันทึกตกลงซ้ือ 8/2563

           ลว.23/03/2563

     ลท.บันทึกตกลงซ้ือ 9/2563

           ลว.23/03/2563

     ลท.ใบสั งจ้ำง 12/2563

           ลว.23/03/2563

     ลท.ใบสั งจ้ำง 13/2563

           ลว.23/03/2563



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
13 จัดซ้ือผ้ำส้ำหรับท้ำหน้ำกำก จ้ำนวน 100 หลำ (สป) 8,000.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำงอุ่นใจ  สุขขะ นำงอุ่นใจ  สุขขะ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนอรำคำ 8,000.- บำท เสนอรำคำ 8,000.- บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

14 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 1 ป้ำย 500.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำยไกรศักด์ิ  มีสวัสด์ิ นำยไกรศักด์ิ  มีสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

ตำมโครกำร (สป.) เสนอรำคำ 500.-บำท เสนอรำคำ 500.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

15 จ้ำงท้ำอำหำรว่ำง/ข้ำวกล่อง/น้้ำดื ม  จ้ำนวน 1 โครงกำร 3,960.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำงปทุมพร  แสนบอโด นำงปทุมพร  แสนบอโด เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

ตำมโครกำร (สป.)  เสนอรำคำ 3,960.-บำท  เสนอรำคำ 3,960.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

16 จัดซ้ือเครื องปรับอำกำศ จ้ำนวน 1 เครื อง (สป) 17,000.- 75,0000- เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  แซ่ซ้ิน นำยทศพร  แซ่ซ้ิน เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

 เสนอรำคำ 17,000.-บำท  เสนอรำคำ 17,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

17 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 4 ตลับ (สป) 10,700.- 60,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว นำงสำวพัชรี  หนูแก้ว เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

เสนอรำคำ 10,700.-บำท เสนอรำคำ 10,700.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

18 จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำเครื องปรับอำกำศ 4 รำยกำร 2,500.- 270,000.- เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  แซ่ซ้ิน นำยทศพร  แซ่ซ้ิน เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ

(สป)  เสนอรำคำ 2500.-บำท  เสนอรำคำ 2500.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....มีนำคม....พ.ศ.2563                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 3)
                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

     ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 20/2563

           ลว.23/03/2563

     ลท.ใบสั งซ้ือ 14/2563

           ลว.24/03/2563

     ลท.ใบสั งซ้ือ 13/2563

           ลว.23/03/2563

     ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 19/2563

           ลว.23/03/2563

     ลท.ใบสั งซ้ือ 15/2563

           ลว.25/03/2563

     ลท.บันทึกตกลงจ้ำง 21/2563

           ลว.23/03/2563



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

เลขท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
19 จ้ำงเหมำคนงำนทั วไป จ้ำนวน 1 อัตรำ 27,000.- 270,000.- เฉพำะเจำะจง นำยโกเมน  สุขขะ นำยโกเมน  สุขขะ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำ และเป็นผู้มีอำชีพ      ลท.ใบสั งจ้ำง 10/2563

(ต้ำแหน่งแหล่งท่องเที ยว) 3 เดือนละๆ9,000.- เสนอรำคำ 27,000.-บำท เสนอรำคำ 27,000.-บำท รับจ้ำงงำนประเภทดังกล่ำวโดยตรง            ลว.28/02/2563

(ลงช่ือ).................................................ผช.เจ้ำพนักงำนพัสดุ                             (ลงช่ือ)....................................................ปลัด อบต./รก.แทน ผอ.กองคลัง

       (นำงสำวพวงทอง  สุวรรณสังข์)

                                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....มีนำคม....พ.ศ.2563                                      แบบ สขร.1 (แผ่น 4)
                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                          ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ลงช่ือ)..............................................เจ้ำพนักงำนพัสดุ

        (นำยสุรเชษฐ์  แก้วแหวน)                                        (นำยปรำกำร  แกล้วทนง)

                              ลงช่ือ ).................................................นำยกอบต.แหลมตะลุมพุก

        (นำยประยุทธ  แก้วประสิทธ์ิ)


