ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง
เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
..................................................
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 พฤษภาคม 2561 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕61

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อําไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕61
ลําดับที่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3
4
5
6

จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จํานวนครั้ง รวมเงินงบประมาณ
7
5

804,846.32
67,162.00

รวมราคากลาง

รวมราคาที่
พิจารณาคัดเลือก
804,846.32
804,846.32
67,162.00
67,162.00

วงเงินต่ําหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -)
-

หมายเหตุ

ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61
( / ) เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 โดยวิธีปิดประกาศ
( ) ไม่ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ.........................

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

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

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
เทศบาลตําบลนาเหรง
วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
3
8

9

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
68,850.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

จัดซื้ อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการควบคุม
68,850.และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
จั ด ซื้ อ เครื่ อ ง ปรั บ อากาศ ขนา ด
29,000.29,000.- วิธีเฉพาะ
20,000 บีทียู
เจาะจง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ
104,450.104,450.- วิธีเฉพาะ
(กองคลัง)
เจาะจง
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของ
80,800.80,800.- วิธีเฉพาะ
สํ า นั ก ปลั ด ฯ และกองคลั ง ประจํ า ปี
เจาะจง
งบประมาณ พ.ศ.2561
จัดซื้อพัส ดุตามโครงการควบคุมและ
25,000.25,000.- วิธีเฉพาะ
ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก ประจํ า ปี
เจาะจง
งบประมาณ ๒๕๖๑
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ 5 รายการ
49,970.49,970.- วิธีเฉพาะ
(กองช่าง)
เจาะจง
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
446,776.32 446,776.32 วิธีเฉพาะ
ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจําปี
เจาะจง
งบประมาณ พ.ศ. 2561
432.432.- วิธีเฉพาะ
จ้ า งทํ า ป้ า ยไวนิ ล ประชาสั ม พั น ธ์
เจาะจง
สําหรับ โครงการควบคุ ม และป้อ งกั น
โรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
จ้ า ง ซ่ อ ม แ ซ ม ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์
1,550.1,550.- วิธีเฉพาะ
หมายเลขทะเบียน ขตพ 569 นศ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นายรัตนา ฟุ้งตระกุล
ราคา 68,850.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายรัตนา ฟุ้งตระกุล
ราคา 68,850.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/ 2561
ถูกต้องครบถ้วน
ลว. 1 พฤษภาคม 2561

นางเบญจวรรณ สําลีนิล
ราคา 29,000.- บาท
นางสาวกัลยา ศรีอุดม
ราคา 104,450.- บาท
นางสาวกัลยา ศรีอุดม
ราคา 80,800.- บาท

นางเบญจวรรณ สําลีนิล
ราคา 29,000.- บาท
นางสาวกัลยา ศรีอุดม
ราคา 104,450.- บาท
นางสาวกัลยา ศรีอุดม
ราคา 80,800.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/ 2561
ลว. 3 พฤษภาคม 2561
ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/ 2561
ลว. 4 พฤษภาคม 2561
ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/ 2561
ลว. 24 พฤษภาคม 2561

หจก.คงคาปิโตรเลียม
ราคา 25,000.- บาท

หจก.คงคาปิโตรเลียม
ราคา 25,000.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/ 2561
ลว. 24 พฤษภาคม 2561

นางสาวกัลยา ศรีอุดม
ราคา 49,970.- บาท
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่
โปรดักส์ จํากัด
ราคา 446,776.32 บาท
นายพิสิฐ สุวรรณคต
ราคา 432.- บาท

นางสาวกัลยา ศรีอุดม
ราคา 49,970.- บาท
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จํากัด
ราคา 446,776.32 บาท
นายพิสิฐ สุวรรณคต
ราคา 432.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/ 2561
ลว. 24 พฤษภาคม 2561
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2561
ลว. 10 พฤษภาคม 2561

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2561
ลว. 1 พฤษภาคม 2561

นายวิศรุตน์ พันธ์กําเนิด
ราคา 1,550.-บาท

นายวิศรุตน์ พันธ์กําเนิด
ราคา 1,550.-บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/ 2561
ลว. 21 พฤษภาคม 2561

-2วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
43,520.-

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

10

จ้ า งบํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมระบบ
เสี ย งตามสายของเทศบาลตํ า บล
นาเหรง

11

จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
81-9286 นศ

5,000.-

12

จ้ า งบํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมระบบ
เสี ย งตามสายของ หมู่ ที่ 5 ตํ า บล
นาเหรง

16,660.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นายสถาพร เกือกแก้ว
ราคา 43,520.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายสถาพร เกือกแก้ว
ราคา 43,520.- บาท

5,000.-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางอาภรณ์ ไกรพลรักษ์
ราคา 5,000.- บาท

นางอาภรณ์ ไกรพลรักษ์
ราคา 5,000.- บาท

16,660.-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสถาพร เกือกแก้ว
ราคา 16,660.- บาท

นายสถาพร เกือกแก้ว
ราคา 16,660.- บาท

ราคากลาง
43,520.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย
ถูกต้องครบถ้วน
(กองช่าง)
ลว. 4 พฤษภาคม 2561
ระเบียบข้อ 79 (2)
เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย
ถูกต้องครบถ้วน
(กองช่าง)
ลว. 9 พฤษภาคม 2561
ระเบียบข้อ 79 (2)
เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย
ถูกต้องครบถ้วน (สํานักปลัดฯ)
ลว. 18 พฤษภาคม 2561
ระเบียบข้อ 79 (2)

