งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕60
ลําดับที่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จํานวนครั้ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา
จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์

9
7
-

รวมเงิน
งบประมาณ
203902.00
57654.84
-

รวมราคากลาง
-

รวมราคาที่
วงเงินต่าํ หรือราคาสูง
พิจารณาคัดเลือก กว่าราคากลาง(+) ( -)
203902.00
57654.84
.-

หมายเหตุ

ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60
( / ) เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม 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 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตําบลนาเหรง
วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
ลําดับที่
1
2

3
4
5

6

วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง
หรือจ้าง
จั ด ซื้ อ ชุ ด กี ฬ า วั ส ดุ ใ นการแข่ ง ขั น กี ฬ า
49,680.ตกลงราคา
จํานวน 15 รายการ
41,498.จัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน
ตกลงราคา
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ของเทศบาลตําบลนาเหรง จํานวน
11 รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5 รายการ
51,039.ตกลงราคา
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

จัดซื้อวัสดุในการแข่งขันกีฬา จํานวน 2
รายการ
จัดซื้อวัสดุใช้ในการเเข่งขันกีฬา จํานวน 3
รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อําเภอ
นบพิตํา ประจําปี 2560
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

7

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับการฝึกอาชีพ
( ดอกไม้จันทร์ , การบูรแฟนซี )

8

จัดซื้ออาหารกลางวันแบบกล่องพร้อมน้ําดื่ม
และ อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

5,760.-

-

ตกลงราคา

6,400.-

-

ตกลงราคา

15,006.-

-

ตกลงราคา

5,219.-

-

ตกลงราคา

21,800.-

-

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ์
ราคา 49,680.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงไทย
เปเปอร์
ราคา 41,498.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านสุทธิพร พลาสติก
ราคา 2,800.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงไทย
เปเปอร์
ราคา 41,498.-บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงการซื้อ 65/2560
ลว. 4 กรกฎาคม 2560
บันทึกตกลงการซื้อ 66/2560
ลว. 14 กรกฎาคม 2560

นางสาว กมลวรรณ วัฒน
สกุลพงศ์
ราคา 51,039.- บาท
นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ์
ราคา 5,760.- บาท
นางสาวถาวร เกตุเก้ว
ราคา 6,400.- บาท

นางสาว กมลวรรณ วัฒน
สกุลพงศ์
ราคา 51,039.- บาท
นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ์
ราคา 5,760.- บาท
นางสาวถาวร เกตุเก้ว
ราคา 6,400.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการซื้อ 67/2560
ลว. 18 กรกฎาคม 2560

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการซื้อ 68/2560
ลว. 18 กรกฎาคม 2560
บันทึกตกลงการซื้อ 69/2560
ลว. 14 กรกฎาคม 2560

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์
จํากัด
ราคา 15,006.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงไทย
เปเปอร์
ราคา 5,219.- บาท
นางโสภา เพ็งจันทร์
ราคา 21,800.- บาท

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์
จํากัด
ราคา 15,006.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงไทย
เปเปอร์
ราคา 5,219.- บาท
นางโสภา เพ็งจันทร์
ราคา 21,800.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการซื้อ 70/2560
ลว. 21 กรกฎาคม 2560

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการซื้อ 71/2560
ลว. 12 กรกฎาคม 2560

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการซื้อ 72 /2560
ลว. 12 กรกฎาคม 2560

-2ลําดับที่
9
10
11

12
13
14

15
16

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นางสาวกัลยา ศรีอุดม
ราคา 7,500.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
นางสาวกัลยา ศรีอุดม
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ราคา 7,500.- บาท
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงการซื้อ 73/2560
ลว. 18 กรกฎาคม 2560

-

ตกลงราคา

-

ตกลงราคา

น.ส.ปุณยาพร ชัยมงคล
ราคา 22354.84.- บาท
นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 675.- บาท

น.ส.ปุณยาพร ชัยมงคล
ราคา 22354.84.- บาท
นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 675.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการจ้าง 56/2560
ลว. 14 กรกฎาคม 2560
บันทึกตกลงการจ้าง 57/2560
ลว. 21 กรกฎาคม 2560

-

ตกลงราคา

-

ตกลงราคา

นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 650.- บาท
นางสาวกัลยา ศรีอุดม
ราคา 7,900.- บาท

นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 650.- บาท
นางสาวกัลยา ศรีอุดม
ราคา 7,900.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการจ้าง 58/2560
ลว. 14 กรกฎาคม 2560
บันทึกตกลงการจ้าง 59/2560
ลว. 18 กรกฎาคม 2560

675.-

-

ตกลงราคา

นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 650.- บาท

นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 650.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการจ้าง 61/2560
ลว. 21 กรกฎาคม 2560

22,000.-

-

ตกลงราคา

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 22,000.- บาท

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 22,000.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการจ้าง 61/2560
ลว. 21 กรกฎาคม 2560

3,400.-

-

ตกลงราคา

นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 3,400.- บาท

นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 3,400.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการจ้าง 62/2560
ลว. 27 กรกฎาคม 2560

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง
7500.-

จัดซื้อ ดรัมหมึก คอมพิวเตอร์ DR-2255
รหัสครุภัณฑ์ 478-59-0021478
จํานวน 3 กล่อง
จ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 22354.84.ตําบลนาเหรง
จั ด จ้ า ง ทํ า ป้ า ย ไ ว นิ ล ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
675.โครงการฯ ขนาด 1.5 x 3 เมตร จํานวน 1
ป้า ย โครงการพั ฒ นาและส่ง เสริมคุณ ภาพ
ชีวิตคนพิการเทศบาลตําบลนาเหรง
จัดจ้างทําป้ายสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด
650.ขั้นตอนการชําระภาษี
จ้างซ้อมเครื่องปริ้น จํานวน 1 เครื่อง
7,900.รหัสครุภัณฑ์ที่ 487-57-0011
จั ด จ้ า ง ทํ า ป้ า ย ไ ว นิ ล ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โครงการฯ ขนาด 1.5 x 3 เมตร จํานวน 1
ป้ า ย เพื่ อ ใช้ ต ามโครงการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตําบล
นาเหรง
จ้างติดตั้งเต้นท์ 4 ห้อง ( 5x10ม.) พร้อม
เวที ( 6x3ม.) และเครื่องเสียง 1 ชุด
จัดจ้างทําบอร์ดโครงสร้างส่วนราชการ
เทศบาลตําบลนาเหรง

