ประกาศเทศบาลตาบลนาเหรง
เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61
..................................................
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๙ (8)
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆของทางราชการให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เกิด
ความโป่รงใส สุจริต และตรวจสอบได้ โดยให้องค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น ต้องจัดทาการรายงานสรุปผลการ
พิจารณาดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลนาเหรง อ าเภอนบพิตา จัง หวัดนครศรีธ รรมราช ได้ดาเนินการ
ตามแบบ สขร.๑ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ต รวจดู ผ ลการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของเทศบาลต าบลนาเหรง
ประจาเดือน กรกฎาคม 2561 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕61

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อาไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลนาเหรง

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตาบลนาเหรง อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕61
ลาดับที่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3
4
5
6

จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จัดซือ้ โดยวิธีคัดเลือก
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
จัดซือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จานวนครั้ง รวมเงินงบประมาณ
6
2

533,219.52
3,750.-

รวมราคากลาง

รวมราคาที่
พิจารณาคัดเลือก
533,219.52
533,219.52
3,750.3,750.-

วงเงินต่าหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -)
-

หมายเหตุ

ได้นาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61
( / ) เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 โดยวิธีปิดประกาศ
( ) ไม่ได้นาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ.........................
* หมายเหตุ : ได้ยกเลิกการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และได้ทา
สัญญาซื้อขายเลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ขึ้นมาใหม่

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

(ลงชื่อ)................................................หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสวนีย์ อักษรกาญจน์)

(ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน
(นายสุรศักดิ์ วงษ์อาไพวรรณ)
ตาแหนง ปลัดเทศบาล

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
เทศบาลตาบลนาเหรง
วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

1

จัดจ้างทาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร (พร้อมไม้อัด) ขนาด
2.40x1.20 เมตร
จัดซื้อชุดกีฬา และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ใน
การแข่งขัน โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน ประชาชน
อาเภอนบพิตา ประจาปี 2561
จัดซื้อ ต้นรวงผึ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า
1 ฟุต จานวน 4 ต้น
จัดซื้อวัสดุสาหรับกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑
จัดซื้อชุดกีฬา และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ใน
การแข่งขัน โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน ประชาชน
อาเภอนบพิตา ประจาปี 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่
1/2561 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

2

3
4

5

6

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
3,000.-

ราคากลาง
3,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 3,000.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
นายพิสิฐ สุวรรณคช
เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/ 2561
ราคา 3,000.- บาท
ถูกต้องครบถ้วน
ลว. 17 กรกฎาคม 2561

57,570.-

57,570.-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเบญจพร วัฒน
สกุลพงศ์
ราคา 57,570.- บาท

นางสาวเบญจพร วัฒน
สกุลพงศ์
ราคา 57,570.- บาท

เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/ 2561
ลว. 10 กรกฎาคม 2561

1,800.-

1,800.-

12,850.-

12,850.-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายศักดิ์ดา มูสิกา
ราคา 57,570.- บาท
หจก.กรุงไทยเปเปอร์
ราคา 12,850.- บาท

นายศักดิ์ดา มูสิกา
ราคา 57,570.- บาท
หจก.กรุงไทยเปเปอร์
ราคา 12,850.- บาท

เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/ 2561
ลว. 17 กรกฎาคม 2561
ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/ 2561
ลว. 17 กรกฎาคม 2561

18,860.-

18,860.-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเบญจพร วัฒน
สกุลพงศ์
ราคา 18,860.- บาท

นางสาวเบญจพร วัฒน
สกุลพงศ์
ราคา 18,860.- บาท

เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/ 2561
ลว. 19 กรกฎาคม 2561

439,161.52

439,161.52

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่
โปรดักส์ จากัด

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ดักส์ จากัด
ถูกต้องครบถ้วน

ราคา 439,161.52 บาท

ราคา 439,161.52 บาท

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11/2561
ลว.12 กรกฎาคม 2561
(หมายเหตุ ได้ยกเลิกสัญญาซื้อ
ขาย เลขที่ 8/2561 ลว.12
กรกฎาคม 2561)

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

7

จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 1 เครื่อง

8

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จานวน 2
รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
750.-

2,978.-

ราคากลาง
750.-

2,978.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ร้าน ยิ่งเจริญมอเตอร์
ราคา 750.- บาท

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านประเสริฐภัณฑ์
ราคา 2,978.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ร้าน ยิ่งเจริญมอเตอร์
เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย
ราคา 750.- บาท
ถูกต้องครบถ้วน
(กองช่าง)
ลว. 6 กรกฎาคม 2561
ระเบียบข้อ 79 (2)
ร้านประเสริฐภัณฑ์
เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย
ราคา 2,978.- บาท
ถูกต้องครบถ้วน
(กองสาธารณสุข)
ลว. 17 กรกฎาคม 2561
ระเบียบข้อ 79 (2)

