
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตุลาคม  2560 

………………………………………………… 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตุลาคม  2560    
(สขร.1) แล้วเสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
  ประกาศ ณ วันที่     2    เดือน     พฤศจิกายน      พ.ศ.  2560 
 

 
                                                       
 

(นายณฏัภัทร  อ่อนศรีทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   ตุลาคม  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
วันที่     31    เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือ 
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคา 
ทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จัดซื้อผ้าขาว ด า ประดับตกแต่งรถแห่
ริ้วขบวนเคลื่อนย้ายดอกไม้จันทน์  
ตามโครงการจดัพิธีถวายดอกไม้จนัทน์
ในงานพระราชพิธีถวายเพระเพลิง 
พระบรมศพ                                
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ของประชาชน                   
ในส่วนภูมิภาค อ าเภอปากพนัง              
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

19,936.- 19,936.- เฉพาะเจาะจง หจก.จิมมี่นคร 
(19,936.-) 

หจก.จิมมี่นคร 
(19,936.-) 

-เป็นผู้มีคณุสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

-ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 001/2561 
-วันท่ี  19  ตุลาคม 2560 

2. จัดซื้อพรมสีเทาอ่อนอัดเรียบอย่างดี
เพื่อใช้ปูพ้ืนบริเวณทางเดินเข้าไปยัง
พระจิตกาธาน  ตามโครงการจัดพธิี
ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธี
ถวายเพระเพลิง พระบรมศพ                                
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ของประชาชน                   
ในส่วนภูมิภาค อ าเภอปากพนัง              
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

48,000.- 48,000 เฉพาะเจาะจง หจก.จิมมี่นคร 
(48,000.-) 

หจก.จิมมี่นคร 
(48,000.-) 

-เป็นผู้มีคณุสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

-ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 002/2561 
-วันท่ี  19  ตุลาคม  2560 

3. จ้างเหมาบริการพื้นที่ปรับปรุงเว็บไซด์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ
นาก ประจ าปีงบประมาณ 2561 

9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ เอส เวิลด์ 
คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

(9,000.-) 

บริษัท พี เอ เอส เวิลด์ 
คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

(9,000.-) 

-เป็นผู้มีคณุสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

-ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 001/2561 
-วันท่ี  4  ตุลาคม  2560 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 
หรือ 
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

4. จ้างท าพวงมาลาพร้อมขาตั้ง  
 (วันปิยะมหาราช) 

1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง นางมัชฌิมา 
จันทร์ศรีคง 
(1,000.-) 

นางมัชฌิมา 
จันทร์ศรีคง 
(1,000.-) 

-เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข 

-ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 002/2561 
-วันท่ี  19  ตุลาคม  2560 

5. จ้างเหมารถแหร่ิ้วขบวนเคลื่อนย้าย
ดอกไม้จันทน์  ตามโครงการจัดพธิี
ถวายดอกไม้จันทน์   
ในงานพระราชพิธีถวายเพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ                 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                      
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค                  
อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์   
พัฒนเชียร 
(6,000.-)  

นายสุรินทร์   
พัฒนเชียร 
(6,000.-)  

-เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข  

-ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 003/2561 
-วันท่ี  24  ตุลาคม  2560 

6. จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งรถแหร่ิ้วขบวน
เคลื่อนย้ายดอกไม้จันทน์                          
ตามโครงการจดัพิธีถวายดอกไม้จนัทน์   
ในงานพระราชพิธีถวายเพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ                 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                      
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค                  
อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุพตัรา  
เหมทานนท์ 
(7,500.-) 

ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุพตัรา  
เหมทานนท์ 
(7,500.-) 

-เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข 

-ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 004/2561 
-วันท่ี  24  ตุลาคม  2560 

7. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)                            
ภาคเรยีนที่2/2560 

329,369.40 329,369.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ) 

บริษัท สุราษฎร์  
เฟรชมิลล์ จ ากัด 
(329,369.40) 

บริษัท สุราษฎร์  
เฟรชมิลล์ จ ากัด 
(329,369.40) 

-เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข 

-สัญญาซื้อขาย  
เลขท่ี 001/2561 
-วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 


