ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง
เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
..................................................
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๙ (8)
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆของทางราชการให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เกิด
ความโป่รงใส สุจริต และตรวจสอบได้ โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําการรายงานสรุปผลการ
พิจารณาดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 นั้น
ในการนี้ เทศบาลตํ าบลนาเหรง อํ า เภอนบพิตํา จั งหวั ดนครศรี ธ รรมราช ได้ดํ าเนิ น การ
ตามแบบ สขร.๑ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ต รวจดู ผ ลการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของเทศบาลตํ า บลนาเหรง
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕60 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อําไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕60
ลําดับที่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3
4
5
6

จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จํานวนครั้ง รวมเงินงบประมาณ
3
14

84,690
410,660

รวมราคากลาง
84,690
410,660

รวมราคาที่
พิจารณาคัดเลือก
84,690
410,660

วงเงินต่ําหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -)
-

หมายเหตุ

ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕60
( / ) เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 โดยวิธีปิดประกาศ
( ) ไม่ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ.........................

(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางธารินี อาจนรา)

(ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสวนีย์ อักษรกาญจน์)

(ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน
(นายสุรศักดิ์ วงษ์อําไพวรรณ)
ตําแหนง ปลัดเทศบาล

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560
เทศบาลตําบลนาเหรง
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

1

จัดจ้างทําพวงมาลา จํานวน 1ชุด

2

ถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2561 เล่มละ 111
หน้า รวมปกหน้าหลัง (ปกสี) พร้อมเข้าเล่ม
จํานวน 45 เล่ม
จ้างทําข้าวกล่อง (ข้าวหน้าไก่ตุ๋น) พร้อมน้ํา
ดื่มบรรจุถ้วย ขนาด 220 มล.

4
3
5
6
7

จ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ตําบลนาเหรง จํานวน 4
เดือน ๆ ละ
9,000.- บาท จํานวน 1 อัตรา
จ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ตําบลนาเหรง จํานวน 4 เดือน ๆ ละ
9,000.- บาท จํานวน 1 อัตรา
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการและป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น ของทาง
ราชการ จํานวน 1 อัตรา
จ้างลูกจ้างที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องตามโครงการ
จั ด ทํ า แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
ตํ า แหน่ ง พนั ก งานจั ด ทํ า แผนที่ แ ม่ บ ทและ
คัดลอกข้อมูลจํานวน 1 อัตรา

วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง
หรือจ้าง
1,000.1,000.- วิธีเฉพาะ
เจาะจง
2,700.2,700.- วิธีเฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นายดิถี ศรีษะแก้ว
ราคา 1,000.- บาท
นางสุกัญญา พุกซื่อ
ราคา 2,700.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายดิถี ศรีษะแก้ว
ราคา 1,000- บาท
นางสุกัญญา พุกซื่อ
ราคา 2,700.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2561
ลว. 18 ตุลาคม 2560
ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561
ลว. 18 ตุลาคม 2560

นายวิชัย สมวงค์
ราคา 40,000.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561
ลว. 24 ตุลาคม 2560

40,000.-

40,000.- วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายวิชัย สมวงศ์
ราคา 40,000.- บาท

36,000.-

36,000.- วิธีเฉพาะ

นางสาวปุณยาพร ชัยโงคล นางสาวปุณยาพร ชัยโงคล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ราคา 36,000.-บาท
ราคา 36,000.-บาท
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2561
ลว. 24 30ตุลาคม 2560

นายธีระชัย นวลนิ่ม
ราคา 36,000.- บาท

นายธีระชัย นวลนิ่ม
ราคา 36,000.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2561
ลว. 24 ตุลาคม 2560

นายเวียง บริสุทธ์
ราคา 72,000.-

นายเวียง บริสุทธ์
ราคา 72,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561
ลว. 30 ตุลาคม 2560

นายเริงชัย สุ ขมี
ราคา 56,400.-

นายเริงชัย สุ ขมี
ราคา 56,400.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2561
ลว. 30 ตุลาคม 2560

เจาะจง
36,000.-

36,000.- วิธีเฉพาะ

เจาะจง
72,000.-

72,000.- วิธีเฉพาะ

เจาะจง
56,400.-

56,400.- วิธีเฉพาะ

เจาะจง

