งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําเดือน เมษายน ๒๕60
ลําดับที่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จํานวนครั้ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา
จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์

12
9
-

รวมเงิน
งบประมาณ
159,942.27,847.58
-

รวมราคากลาง
-

รวมราคาที่
วงเงินต่าํ หรือราคาสูง
พิจารณาคัดเลือก กว่าราคากลาง(+) ( -)
159,942.27,847.58
.-

หมายเหตุ

ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจําเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕60
( / ) เผยแพร่เมื่อวันที่ 2เดือน พฤษภาคม 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 เมษายน2560
เทศบาลตําบลนาเหรง
วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

1

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4 รายการ

2

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 2 รายการ
1.เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานจํานวน 5 เครื่อง
2.ตู้เหล็ก 2 บานจํานวน 2ตู้

3

ค่ า เช่ า เต้ น ท์ โ ต๊ ะ เก้ า อี้ / /เครื่ อ งเสี ย งพร้ อ ม
อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นงานจั ด โครงการจั ด
กิ จ กรรมวั น ผู้ สู ง อายุ แ ละวั น สงกรานต์
ประจํ า ปี 2560 ในวั น ที่ 11 เมษายน
2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านท่าพุด
เต้นท์ จํานวน 2 ชุด (พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องแสงพร้อมติดตั้ง) จํานวน
7 วันเพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและลด
อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรช่ ว งเทศกาลสงกรานต์
ประจําปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่
11 – 17 เมษายน 2560
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา)จํานวน 6
รายการ

4

5

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
4,960.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านกันตาพาณิชย์
โดย น.ส.ระวีวรรณ ศรีอุดม
ราคา 4,960.-บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
เหตุผลที่
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
คัดเลือกโดยสรุป
เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการเช่า41/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3เมษายน 2560

ราคา
กลาง
-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ร้านกันตาพาณิชย์
โดย น.ส.ระวีวรรณ ศรีอุดม
ราคา 4,960.-บาท

27,000.-

-

ตกลงราคา

พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ
พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 42/2560
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดมราคา โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดมราคา ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3เมษายน 2560
27,000.-บาท
27,000.-บาท

33,000.-

-

ตกลงราคา

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 33,000.- บาท

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 33,000.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 43/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3เมษายน 2560

14,000.-

-

ตกลงราคา

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 14,000.- บาท

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 14,000.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 44/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3เมษายน 2560

7,772.-

-

ตกลงราคา

นางจินตนา ชูประเสริฐ
ราคา 7,772.- บาท

นางจินตนา ชูประเสริฐ
ราคา 7,772.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 45/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4เมษายน 2560

-2ลําดับที่
6

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง
จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
3,560.-

ราคา
กลาง
-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นายสิทธิชัย ช้างกลาง
ราคา 3,560.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายสิทธิชัย ช้างกลาง
ราคา 3,560.- บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
เหตุผลที่
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
คัดเลือกโดยสรุป
เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 46/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4 เมษายน 2560

- กาแฟ,โอวัลติน + ข้าวต้มหมัด + น้ําถ้วย
จํานวน 40 ชุด
- ข้าวกระเพารวม + ไข่ดาว จํานวน 40 กล่อง
- น้ําแข็ง จํานวน 200 กก.
- น้ําดืม่ บรรจุขวด (ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ml)
จํานวน 8 โหล

7

8

9

จั ด ซื้ อ อาหารกลางวั น และอาหารว่ า ง/
เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด โครงการจั ด
กิ จ กรรมวั น ผู้ สู ง อายุ แ ละวั น สงกรานต์
ประจํ า ปี 2560 ในวั น ที่ 11 เมษายน
2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านท่าพุด
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (เต็นท์ 3 หลัง โต๊ะ
18 ตัว และเก้าอี้ 180 ตัว)เพื่อใช้ในการจัด
โครงการจั ด การแข่ ง ขั น เปตอง ประจํ า ปี
2560 ณ ลานเปตองหมู่ที่ 9 (สามแยกยอด
เหลือง) ตําบลนาเหรง

15,000.-

-

ตกลงราคา

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 15,000.- บาท

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 15,000.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 47/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 4เมษายน 2560

3,000.-

-

ตกลงราคา

นายสิทธิชัย ช้างกลาง
ราคา 3,000.- บาท

นายสิทธิชัย ช้างกลาง
ราคา 3,000.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 48/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 เมษายน 2560

จัดซื้อถ้วยรางวัล จํานวน 3 ใบ
เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด โครงการจั ด การ
แข่ ง ขั น เปตอง ประจํ า ปี 2560 ณ
ลานเปตองหมู่ ที่ 9 (สามแยกยอด
เหลือง) ตําบลนาเหรง

2,400.-

-

ตกลงราคา

นายกิตติชัย มณีฉาย
ราคา 2,400.- บาท

นายกิตติชัย มณีฉาย
ราคา 2,400.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 49/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 เมษายน 2560

-3ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

10

เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ํามัน
เชื้อเพลิง สําหรับผู้โดยสาร จํานวน 42 ที่นั่ง
พร้อมเบาะเสริม จํานวน 8 ที่นั่ง จํานวน 1
คันใช้ในระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน
2560 จํานวน 3 วัน
จัดซื้อป้ายชื่อพลาสติกแบบมีสายคล้องคอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 50 มม. จํานวน
50 อันเพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตําบลนาเห
รง ประจําปีงบประมาณ 2560
จัดซื้อกรอบรูปพระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช กรอบหลุยส์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 40 x 50 ซม. จํานวน 2 ชิ้น
ซ่อมลําโพง รหัสครุภัณฑ์ 462-52-0003
-ซ่อมภาคจ่ายไฟ จํานวน 1 ชุด
ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด
1.2 x 2.4 เมตร จํานวน 3 ป้าย
ค่าป้ายไวนิลโครงการขนาด 2 x 4 เมตร
จํานวน 1 ป้าย
ตาม จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์ ประจําปี 2560

11

12
13
14

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
45,000.-

ราคา
กลาง
-

1250.-

-

3,000.-

-

480.-

-

2,496.-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
วิธีซื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซันนี่ซาน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซันนี่ซาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 50/2560
อินเตอร์ กรุ๊ป
อินเตอร์ กรุ๊ป
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 เมษายน 2560
ราคา 45,000.- บาท
ราคา 45,000.- บาท
ตกลงราคา

ร้านกันตาพาณิชย์
ราคา 1250.- บาท

3,000.- ร้านกันตาพาณิชย์
ราคา 3,000.-.- บาท
ตกลงราคา นายบันเทิงเชาวลิต
ราคา 480.- บาท
ตกลงราคา นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 2,496.- บาท

ร้านกันตาพาณิชย์
ราคา 1250.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 51/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 เมษายน 2560

ร้านกันตาพาณิชย์
ราคา 3,000.-.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการซื้อ 52/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 เมษายน 2560

นายบันเทิงเชาวลิต
ราคา 480.- บาท
นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 2,496.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกตกลงการจ้าง 47/2560
ลว. 3 เมษายน 2560
บันทึกตกลงการจ้าง 48/2560
ลว. 3 เมษายน 2560

-4ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

15

จ้างเหมาจัดสถานที่รดน้ําผู้สูงอายุ (150
คน)
จ้างทําป้ายไวนิลโครงการ ฯขนาด 1.20 x
2.40 ม.จํานวน 1 ผืน ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการจั ด การแข่ ง ขั น เปตอง ประจํ า ปี
2560 วันที่ 15 เมษายน 2560
ณ ลานเปตอง หมู่ที่ 9 (บ้านยอดเหลือง)
ตําบลนาเหรง
จ้างจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
เทศบาลตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ
2560 ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 3 เมตร
จํานวน 1 ป้าย

16

17

18
19

จ้างจัดทําช่อดอกไม้แห้ง (หลากสี) บรรจุใน
ตะกร้า ขนาดตะกร้าไม่น้อยกว่า 10 ซม. x
25 ซม. จํานวน 2 ตะกร้า
ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบํารุงรถยนต์ (รถกู้
ชีพเทศบาลตําบลนาเหรง) หมายเลข
ทะเบียน กน 5760 นศ. ตามระยะ
110,000 กิโลเมตร และรายการอื่นๆ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
15,000.-

ราคา
กลาง
-

วิธีซื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
ตกลงราคา นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 15,000.- บาท
ตกลงราคา นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 432.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว
ราคา 15,000.- บาท
นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 432.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงการจ้าง 49/2560
ลว. 3 เมษายน 2560
บันทึกตกลงการจ้าง 50/2560
ลว. 7 เมษายน 2560

432.-

-

675.-

-

ตกลงราคา นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 675.- บาท

นายพิสิฐ สุวรรณคช
ราคา 675.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการจ้าง 51/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 เมษายน 2560

2000.-

-

ตกลงราคา นางสาววิภาภรณ์เชาวลิต
ราคา 2,000.- บาท

นางสาววิภาภรณ์เชาวลิต
ราคา 2,000.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกตกลงการจ้าง 52/2560
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 เมษายน 2560

2,324.58.-

-

ตกลงราคา บริ ษั ท โตโยต้ า เมื อ งคอน บริ ษั ท โตโยต้ า เมื อ งคอน เป็นผู้มีคุณสมบัติ หนังสือส่งที่นศ.56501/230
จํากัด สาขาท่าศาลา
จํากัด สาขาท่าศาลา
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 3 เมษายน 2560
ราคา 2,324.58.- บาท
ราคา 2,324.58.- บาท

-5ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง
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ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข
ทะเบียน 81-9286 นศ.
จํานวน 5รายการ
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ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข
ทะเบียน 81-9286 นศ.
จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
3,140.-

1,300.-

ราคา
กลาง
-

-

วิธีซื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
ตกลงราคา ร้านสยามมอเตอร์
ราคา 100 บาท
ร้านนบพิตําการยาง
ราคา 140.- บาท
ร้านเอียดยางยนต์
ราคา 200.- บาท
อู่มานะการช่าง
ราคา 550.- บาท
อู่นบพิตําออโต้เพ้นท์
ราคา 2,150.-บาท
รวมราคา3,140.-บาท
ตกลงราคา ร้านเอียดยางยนต์
ราคา 1,300.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านสยามมอเตอร์
ราคา 100 บาท
ร้านนบพิตําการยาง
ราคา 140.- บาท
ร้านเอียดยางยนต์
ราคา 200.- บาท
อู่มานะการช่าง
ราคา 550.- บาท
อู่นบพิตําออโต้เพ้นท์
ราคา 2,150.-บาท
รวมราคา 3,140 .-บาท
ร้านเอียดยางยนต์
ราคา 1,300.- บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
เหตุผลที่
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
คัดเลือกโดยสรุป
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ระเบียบ ข้อ 32
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

