แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
31,990.00

1

จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จานวน 700 โด๊ส,ยาคุมกาเนิด
400 ขวด , กระบอกฉีดยา 30 อัน , เข็มฉีดยา 300 เล่ม
(โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านและคุมกาเนิดสุนัขและแมว
ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย.59)

2

จัดซื้อหนังสือพิมพ์สานักงาน,หนังสือพิมพ์หมู่บา้ น.วารสารเมือง
สัตว์บก . วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จานวน 4 รายการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.59-31 พ.ค.59)

2,510.00

จัดซื้อน้าดื่ม จานวน 100 ถัง
(ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.59-31 พ.ค.59)

1,200.00

จัดจ้างเหมายานพาหนะ จานวน 1 คัน (จานวน 3 วัน)
(โครงการเยียมบ้านนักเรียนประจาปี 2559 ของ ศพด.บ้านยางยวน
ในวันที่ 7 , 8 ,11 เมษายน 2559)

3,000.00

จัดจ้างทาอาหารและเครือ่ งดื่ม (สาหรับ 7 คน) จานวน 1 มื้อ 3 วัน
(โครงการเยียมบ้านนักเรียนประจาปี 2559 ของ ศพด.บ้านยางยวน
ในวันที่ 7 , 8 ,11 เมษายน 2559)

1,050.00

3

4

5

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
31,990.00

ตกลงราคา

ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
เสนอราคา 31,990.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่ตกลงซื้อ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หรือจ้าง
ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
53/2559
เสนอราคา 31,990.-บาท วงเงินงบประมาณ
ลว. 8 เม.ย. 59

2,510.00

ตกลงราคา

นายวิโรจน์ ฉิมทับ
เสนอราคา 2,510.-บาท

นายวิโรจน์ ฉิมทับ
เสนอราคา 2,510.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

นางจรรยา หนูเกือ้
เสนอราคา 1,200.-บาท

นางจรรยา หนูเกือ้
เสนอราคา 1,200.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

นายอิสระ ตัวตั้ง
เสนอราคา 3,000.-บาท

นายอิสระ ตัวตั้ง
เสนอราคา 3,000.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

นางเดือนเพ็ญ คงเรือง
เสนอราคา 1,050.-บาท

นางเดือนเพ็ญ คงเรือง
เสนอราคา 1,050.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

1,200.00

3,000.00

1,050.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

54/2559
ลว. 29 เม.ย. 59

55/2559
ลว. 29 เม.ย. 59
58/2559
ลว. 5 เม.ย. 59

59/2559
ลว. 5 เม.ย. 59

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
450.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
450.00

ตกลงราคา

นส.สมกมล อนันตเสรี
เสนอราคา 450.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
นส.สมกมล อนันตเสรี
เสนอราคา 450.-บาท

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
60/2559
วงเงินงบประมาณ
ลว. 7 เม.ย. 59

6

จัดจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จานวน 1 ชิ้น
(โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559)

7

จัดจ้างเช่าเครือ่ งเสียงและเครือ่ งดนตรี จานวน 1 ชุด , เต๊นท์โดม
6 ห้อง จานวน 1 หลัง . โต๊ะ 150 ตัว , เก้าอี้ 600 ตัว
(โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559)

51,500.00

51,500.00

ตกลงราคา

นายอนุรักษ์ รักชาติ
เสนอราคา 51,500.-บาท

นายอนุรักษ์ รักชาติ
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 51,500.-บาท วงเงินงบประมาณ

61/2559
ลว. 7 เม.ย. 59

8

จัดจ้างจัดดอกไม้สด จานวน 10 ชุด , พวงมาลัยคล้องข้อมือ
จานวน 50 ชุด
(โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559)

4,500.00

4,500.00

ตกลงราคา

นส.สุกัญญา ชุมมะ
เสนอราคา 4,500.-บาท

นส.สุกัญญา ชุมมะ
เสนอราคา 4,500.-บาท

62/2559
ลว. 7 เม.ย. 59

จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน. 820 นศ
(กองช่าง) จานวน 1 คัน

1,790.00

1,790.00

ตกลงราคา นายกิตติศักดิ์ แก้วดอนโหนด นายกิตติศักดิ์ แก้วดอนโหนด ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 1,790.-บาท
เสนอราคา 1,790.-บาท วงเงินงบประมาณ

63/2559
ลว. 8 เม.ย. 59

1,600.00

1,600.00

ตกลงราคา นายกิตติศักดิ์ แก้วดอนโหนด นายกิตติศักดิ์ แก้วดอนโหนด ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 1,600.-บาท
เสนอราคา 1,600.-บาท วงเงินงบประมาณ

64/2559
ลว. 8 เม.ย. 59

9

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตน 65 นศ
(กองช่าง) จานวน 1 คัน

ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

11 จัดจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 1x3 ม. จานวน 1 ชิ้น
(โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย. 59)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
450.00

12 จ้างเหมารถตู้ จานวน 1 คัน จานวน 2 วัน
(โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย. 59)

5,000.00

13 จัดจ้างฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว จานวน 700 ตัว
(โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกาเนิดสุนัขและแมว
ตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย. 59)

2,800.00

14 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านยางยวน
(ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 59-16 มิ.ย. 60)

896,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
450.00

ตกลงราคา

5,000.00

ตกลงราคา

2,800.00

896,000.00

ตกลงราคา

สอบราคา

นส.สมกมล อนันตเสรี
เสนอราคา 450.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
นส.สมกมล อนันตเสรี
เสนอราคา 450.-บาท

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
68/2559
วงเงินงบประมาณ
ลว. 11 เม.ย.59

นายสายัญห์ วงศ์ปนทอง
เสนอราคา 5,000.-บาท

นายสายัญห์ วงศ์ปนทอง
เสนอราคา 5,000.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

นายชัชชัย จันทร์เขียว
เสนอราคา 2,800.-บาท

นายชัชชัย จันทร์เขียว
เสนอราคา 2,800.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

ร้านบ่อล้อโฆษณา
ร้านบ่อล้อโฆษณา
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 837,900.-บาท เสนอราคา 837,900.-บาท วงเงินงบประมาณ

69/2559
ลว. 11 เม.ย.59

71/2559
ลว. 11 เม.ย. 59

13/2559
ลว. 27 เม.ย. 59

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

12 เม.ย. 59

3 มิ.ย. 59

3 มิ.ย. 59

11 เม.ย. 59

11 เม.ย. 59

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

8 เม.ย. 59

11 เม.ย. 59

11 เม.ย. 59

11 เม.ย. 59

11 เม.ย. 59

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

12 เม.ย. 59

20 เม.ย. 59

16 เม.ย. 59

ทุกสิ้นเดือน
14 งวด

