แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานประปา จานวน 32 รายการ
(กองช่าง)

2

จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-745 จานวน 1 กล่อง
(สานักปลัด)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
36,071.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
36,071.00

ตกลงราคา

ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
เสนอราคา 36,071.-บาท

9,000.00

ตกลงราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่ตกลงซื้อ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หรือจ้าง
ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
47/2559
เสนอราคา 36,071.-บาท วงเงินงบประมาณ
ลว. 8 มี.ค. 59

บริษัท อาร์.เอส.ที. ออโตเมชั่น จากัด บริษัท อาร์.เอส.ที. ออโตเมชั่น จากัด ราคาเหมาะสมอยู่ใน

เสนอราคา 9,000.-บาท

เสนอราคา 9,000.-บาท

วงเงินงบประมาณ

48/2559
ลว. 14 มี.ค. 59

3

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 14 รายการ
(สานักปลัด)

16,818.00

16,818.00

ตกลงราคา

ร้านมนตรีพานิช
เสนอราคา 16,818.-บาท

ร้านมนตรีพานิช
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 16,818.-บาท วงเงินงบประมาณ

49/2559
ลว. 22 มี.ค. 59

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 37 รายการ
(สานักปลัด)

43,525.00

43,525.00

ตกลงราคา

ร้านมนตรีพานิช
เสนอราคา 43,525.-บาท

ร้านมนตรีพานิช
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 43,525.-บาท วงเงินงบประมาณ

50/2559
ลว. 22 มี.ค. 59

5

จัดซื้อน้าดื่ม จานวน 100 ถัง
(ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.59-30 เม.ย.59)

1,200.00

1,200.00

ตกลงราคา

นางจรรยา หนูเกือ้
เสนอราคา 1,200.-บาท

นางจรรยา หนูเกือ้
เสนอราคา 1,200.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

51/2559
ลว. 29 มี.ค. 59

จัดซื้อหนังสือพิมพ์สานักงาน,หนังสือพิมพ์หมู่บา้ น.วารสารเมือง
สัตว์บก . วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จานวน 4 รายการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.59-30 เม.ย.59)

2,510.00

นายวิโรจน์ ฉิมทับ
เสนอราคา 2,510.-บาท

นายวิโรจน์ ฉิมทับ
เสนอราคา 2,510.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

จัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทยี ู จานวน 2 เครือ่ ง

46,000.00

ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
เสนอราคา 46,000.-บาท

ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 46,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

6

7

2,510.00

46,000.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

52/2559
ลว. 29 ก.พ. 59

11/2559
ลว. 31 มี.ค. 59

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลาดับที่

8

9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน
มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทยี ู จานวน 6 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
168,000.00

ราคากลาง
(บาท)
168,000.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่ตกลงซื้อ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หรือจ้าง
ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
12/2559
เสนอราคา 168,000.-บาท เสนอราคา 168,000.-บาท วงเงินงบประมาณ
ลว. 31 มี.ค. 59

เช่าเครือ่ งเสียง 1 ชุด ,เต็นท์ 4หลัง/วัน, โต๊ะ 70 ตัว/วัน
เก้าอี้ 100 ตัว/วัน
(โครงการเทศบาลตาบลสัญจร ตั้งแต่ 2,3,4,5, มีนาคม 2559)

18,800.00

18,800.00

ตกลงราคา

นายอนุรักษ์ รักชาติ
เสนอราคา 18,800.-บาท

นายอนุรักษ์ รักชาติ
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 18,800.-บาท วงเงินงบประมาณ

39/2559
ลว. 1 มี.ค. 59

10 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งพริน้ เตอร์ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 416-52-0021
จานวน 1 เครือ่ ง (กองคลัง)

750.00

750.00

ตกลงราคา

ร้านกนกวรรณคอมพิวเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 750.-บาท
เสนอราคา 750.-บาท
วงเงินงบประมาณ

40/2559
ลว. 2 มี.ค. 59

11 จัดจ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มบาดาล ขนาด 3HP จานวน 1 เครือ่ ง

14,500.00

14,500.00

ตกลงราคา

ร้านเทคนิคการไฟฟ้า
เสนอราคา 14,500.-บาท

ร้านเทคนิคการไฟฟ้า
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 14,500.-บาท วงเงินงบประมาณ

41/2559
ลว. 4 มี.ค. 59

1,200.00

1,200.00

ตกลงราคา

ร้านกนกวรรณคอมพิวเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 1,200.-บาท
เสนอราคา 1,200.-บาท วงเงินงบประมาณ

46/2559
ลว. 14 มี.ค. 59

13 จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จานวน 1 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559-30 กันยายน 2559

54,900.00

54,900.00

ตกลงราคา

นายจรูญ สุขเกือ้
เสนอราคา 54,900.-บาท

นายจรูญ สุขเกือ้
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 54,900.-บาท วงเงินงบประมาณ

49/2559
ลว. 17 มี.ค. 59

14 จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จานวน 1 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559-30 กันยายน 2559

54,900.00

54,900.00

ตกลงราคา

นายรณชัย ชินวงศ์
เสนอราคา 54,900.-บาท

นายรณชัย ชินวงศ์
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 54,900.-บาท วงเงินงบประมาณ

50/2559
ลว. 17 มี.ค. 59

12 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครือ่ ง (สานักปลัด)
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 416-51-0013 , 416-51-0016,416-51-0017

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

15 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 416-54-0024
จานวน 1 เครือ่ ง (สานักปลัด)
16 จัดจ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 2x5 เมตร จานวน 1 ผืน
(โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว ของ ศพด. บ้านยางยวน
ประจาปี 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559
17 จัดจ้างทาอาหารกลางวัน (สาหรับ 300 คน) จานวน 1 มื้อ
อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (สาหรับ 300 คน) จานวน 2 มื้อ
(โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว ของ ศพด. บ้านยางยวน
ประจาปี 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559
18 เช่าเต๊นท์ จานวน 2 หลัง , เช่าโต๊ะ จานวน 10 ตัว
เช่าเก้าอี้ จานวน 200 ตัว
(โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว ของ ศพด. บ้านยางยวน
ประจาปี 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559
19 เช่าเครือ่ งเสียงพร้อมเวที จานวน 1 ชุด
(โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว ของ ศพด. บ้านยางยวน
ประจาปี 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559
20 จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมจัดซุ้มดอกไม้ จานวน 1 งาน
(โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว ของ ศพด. บ้านยางยวน
ประจาปี 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
2,290.00

1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

(บาท)
2,290.00

ตกลงราคา

1,500.00

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่ตกลงซื้อ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หรือจ้าง
ร้านกนกวรรณคอมพิวเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
51/2559
เสนอราคา 2,290.-บาท
เสนอราคา 2,290.-บาท วงเงินงบประมาณ
ลว. 17 มี.ค. 59
ร้านบ่อล้อโฆษณา
เสนอราคา 1,500.-บาท

ร้านบ่อล้อโฆษณา
เสนอราคา 1,500.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

52/2559
ลว. 22 มี.ค. 59

27,000.00

27,000.00

ตกลงราคา

นางเดือนเพ็ญ คงเรือง
เสนอราคา 27,000.-บาท

นางเดือนเพ็ญ คงเรือง ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 27,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

53/2559
ลว. 22 มี.ค. 59

2,200.00

2,200.00

ตกลงราคา

นายสนอง พรหมดวง
เสนอราคา 2,200.-บาท

นายสนอง พรหมดวง
เสนอราคา 2,200.-บาท

54/2559
ลว. 22 มี.ค. 59

10,000.00

10,000.00

ตกลงราคา

9,000.00

9,000.00

ตกลงราคา

ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

นายสมพงค์ ราชบาเพิงผล นายสมพงค์ ราชบาเพิงผล ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 10,000.-บาท เสนอราคา 10,000.-บาท วงเงินงบประมาณ
นส.สุพตั รา คงทอง
เสนอราคา 9,000.-บาท

นส.สุพตั รา คงทอง
เสนอราคา 9,000.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

55/2559
ลว. 22 มี.ค. 59
56/2559
ลว. 22 มี.ค. 59

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

21 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 420-52-0013
จานวน 1 เครือ่ ง (สานักปลัด)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
1,500.00

22 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย
หมู่ที่ 3

133,300.00

23 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคาพัฒนา (ต่อจากถนน คสล.
หนองเคียน) หมู่ที่ 4

134,800.00

24 จัดจ้างทาตู้ล๊อคเกอร์เก็บของสาหรับเด็ก จานวน 10 ตู้
(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลดอนตรอ)

120,000.00

25 จัดจ้างทาโต๊ะอาหารสาหรับเด็ก จานวน 8 ชุด
(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลดอนตรอ)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
1,500.00

ตกลงราคา

นายศุภชัย นาคแก้ว
เสนอราคา 1,500.-บาท

133,300.00

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

134,800.00

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

120,000.00

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

64,000.00

64,000.00

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

26 โครงการก่อสร้างรัว้ รอบศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาลตาบล
ดอนตรอ

250,000.00

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงพริม้ หมู่ที่1

353,000.00

250,000.00

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

353,000.00

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
นายศุภชัย นาคแก้ว
เสนอราคา 1,500.-บาท

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
57/2559
วงเงินงบประมาณ
ลว. 22 มี.ค. 59

ร้านเหมือนมาศโยธากิจ
ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 132,000.-บาท เสนอราคา 132,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

5/2559
ลว. 7 มี.ค. 59

ร้านเหมือนมาศโยธากิจ
ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 133,000.-บาท เสนอราคา 133,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

6/2559
ลว. 7 มี.ค. 59

ร้านเหมือนมาศโยธากิจ
ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 119,500.-บาท เสนอราคา 119,500.-บาท วงเงินงบประมาณ

7/2559
ลว. 7 มี.ค. 59

ร้านเหมือนมาศโยธากิจ
เสนอราคา 63,500.-บาท

ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 63,500.-บาท วงเงินงบประมาณ

8/2559
ลว. 7 มี.ค. 59

ร้านศรีทอง
ร้านศรีทอง
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 249,000.-บาท เสนอราคา 249,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

9/2559
ลว. 23 มี.ค. 59

ร้านอภิฉัตร การค้า
ร้านอภิฉัตร การค้า
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 352,000.-บาท เสนอราคา 352,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

10/2559
ลว. 31 มี.ค. 59

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
436,000.00

ราคากลาง
(บาท)
436,000.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

29 โครงการติดตั้งกันสาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลดอนตรอ
หมู่ที่ 3

162,800.00

162,800.00

ตกลงราคา
(ยกเว้นระเบียบ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่ตกลงซื้อ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หรือจ้าง
ร้านอภิฉัตร การค้า
ร้านอภิฉัตร การค้า
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
11/2559
เสนอราคา 435,000.-บาท เสนอราคา 435,000.-บาท วงเงินงบประมาณ
ลว. 31 มี.ค. 59
ร้านอภิฉัตร การค้า
ร้านอภิฉัตร การค้า
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 161,000.-บาท เสนอราคา 161,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

12/2559
ลว. 31 มี.ค. 59

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

11 มี.ค. 59

15 มี.ค. 59

23 มี.ค. 59

23 มี.ค. 59

29 เม.ย. 59

3 พ.ค. 59

ภายในวันที่
30 เม.ย. 59

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

ภายในวันที่
30 เม.ย. 59
5 มี.ค. 59

7 มี.ค. 59

7 มี.ค. 59

15 มี.ค. 59

ทุกสิ้นเดือน

ทุกสิ้นเดือน

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

21 มี.ค. 59

25 มี.ค. 59

28 มี.ค. 59

28 มี.ค. 59

28 มี.ค. 59

28 มี.ค. 59

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

23 มี.ค. 59

11 มี.ค. 59

11 มี.ค. 59

ส่งมอบงานจ้าง
ภายใน 21 เม.ย.59
ส่งมอบงานจ้าง
ภายใน 21 เม.ย.59
ส่งมอบงานจ้าง
ภายใน 21 มิ.ย.59
ส่งมอบงานจ้าง
ภายใน15 พ.ค.59

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

ส่งมอบงานจ้าง
ภายใน15 พ.ค.59
ส่งมอบงานจ้าง
ภายใน 30 เม.ย.59

