แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2558
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
250,000.00

ราคากลาง
(บาท)
250,000.00

ตกลงราคา

5,000.00

ตกลงราคา

1

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58-30 ก.ย. 59)

2

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58-30 ก.ย. 59)

5,000.00

3

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58-30 ก.ย. 59)

40,000.00

40,000.00

4

จัดซื้อน้าดื่ม จานวน 100 ถัง
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58-31 ต.ค. 58)

1,200.00

1,200.00

จัดซื้อหนังสือพิมพ์สานักงาน,หนังสือพิมพ์หมู่บา้ น.วารสารเมือง
สัตว์บก . วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จานวน 4 รายการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58-31 ต.ค. 58)

2,510.00

จัดซื้อโต๊ะประชุมหนังโฟเมก้า ขนาด 150x75x75 ซม.
ขาชุบโครเมี่ยม จานวน 10 ตัว , เก้าอีป้ ระชุมขาทรง A ขาชุบ
โครเมี่ยมหุ้มหนัง PVC อย่างหนา จานวน 40 ตัว

42,000.00

5

6

วิธีซื้อหรือจ้าง

2,510.00

42,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่ตกลงซื้อ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หรือจ้าง
บริษทั สนองผล จากัด
บริษทั สนองผล จากัด ราคาเหมาะสมอยู่ใน
1/2559
เสนอราคา 250,000.-บาท เสนอราคา 250,000.-บาท วงเงินงบประมาณ
ลว. 1 ต.ค. 58
บริษทั สนองผล จากัด
เสนอราคา 5,000.-บาท

บริษทั สนองผล จากัด
เสนอราคา 5,000.-บาท

ตกลงราคา

บริษทั สนองผล จากัด
เสนอราคา 40,000.-บาท

บริษทั สนองผล จากัด ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 40,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

3/2559
ลว. 1 ต.ค. 58

ตกลงราคา

นางจรรยา หนูเกือ้
เสนอราคา 1,200.-บาท

นางจรรยา หนูเกือ้
เสนอราคา 1,200.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

4/2559
ลว. 1 ต.ค. 58

นายวิโรจน์ ฉิมทับ
เสนอราคา 2,510.-บาท

นายวิโรจน์ ฉิมทับ
เสนอราคา 2,510.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์
เสนอราคา 42,000.-บาท

ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 42,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

2/2559
ลว. 1 ต.ค. 58

6/2559
ลว. 1 ต.ค. 58

7/2559
ลว. 1 ต.ค. 58

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2558
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ลาดับที่

7

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จัดซื้อชุดกีฬา จานวน 34 ชุด
(โครงการส่งนักกีฬาฟุตบอลตะกร้อ งานชักพระ ประจาปี 2558
ระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค.58 ณ อาเภอเฉลิมฯ)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
17,680.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
17,680.00

ตกลงราคา

ร้านศราวุธพานิช
เสนอราคา 17,680.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่ตกลงซื้อ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หรือจ้าง
ร้านศราวุธพานิช
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
9/2559
เสนอราคา 17,680.-บาท วงเงินงบประมาณ
ลว. 22 ต.ค. 58

**โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเภอเฉลิมฯ

8

จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์-ถนน
ทางพูนปากเนตร หมู่ที่ 1

95,000.00

95,000.00

ตกลงราคา

ร้านรุง่ เรืองกิจการโยธา
เสนอราคา 95,000.-บาท

ร้านรุง่ เรืองกิจการโยธา ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 95,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

1/2559
ลว. 9 ต.ค. 58

9

จัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม (ก่อสร้างเวที) เทศบาล
ตาบลดอนตรอ

98,000.00

98,000.00

ตกลงราคา

ร้านรุง่ เรืองกิจการโยธา
เสนอราคา 98,000.-บาท

ร้านรุง่ เรืองกิจการโยธา ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 98,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

2/2559
ลว. 13 ต.ค. 58

49,500.00

49,500.00

ตกลงราคา

นายรณชัย ชินวงศ์
เสนอราคา 49,500.-บาท

นายรณชัย ชินวงศ์
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 49,500.-บาท วงเงินงบประมาณ

3/2559
ลว. 19 ต.ค. 58

11 จัดจ้างทาพวงมาลา (วันปิยมหาราช) วันศุกร์ที่ 23 ต.ค. 58
จานวน 1 พวง

1,000.00

1,000.00

ตกลงราคา

ร้านฉลองนคร
เสนอราคา 1,000.-บาท

ร้านฉลองนคร
เสนอราคา 1,000.-บาท

4/2559
ลว. 19 ต.ค. 58

12 จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตาบล
ดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

83,200.00

83,200.00

ตกลงราคา

ร้านพีซี ค้าเหล็ก
เสนอราคา 83,200.-บาท

ร้านพีซี ค้าเหล็ก
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 83,200.-บาท วงเงินงบประมาณ

5/2559
ลว. 22 ต.ค. 58

13 จัดจ้างทาผ้าคลุมโต๊ะ ขนาด 150x75x75 ซม. จานวน 10 ชุด
ผ้าคลุมเก้าอีป้ ระชุม จานวน 40 ชุด

12,000.00

12,000.00

ตกลงราคา

นายธเนศ เชียรแก้ว
เสนอราคา 12,000.-บาท

นายธเนศ เชียรแก้ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 12,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

6/2559
ลว. 22 ต.ค. 58

10 จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจานวน 1 คน
(ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59)

ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2558
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
10,000.00

ตกลงราคา

นางฉลอง ปะนะรัตน์
เสนอราคา 10,000.-บาท

150,450.00

150,450.00

สอบราคา

ร้านนครศรีศึกษาภัณฑ์
ร้านนครศรีศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 150,000.-บาท เสนอราคา 150,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

1/2559
ลว. 22 ต.ค. 58

16 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ จานวน
4,074 ถุง ราคาถุงละ 6.58 บาท สาหรับนักเรียน 194 คน
ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 21 วันทาการ

26,806.92

26,806.92

ตกลงราคา

บริษทั แมรี่ แอน แดรี่
บริษทั แมรี่ แอน แดรี่ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
โปรดักส์ จากัด
โปรดักส์ จากัด
วงเงินงบประมาณ
เสนอราคา 26,806.92-บาท เสนอราคา 26,806.92-บาท

2/2559
ลว. 30 ต.ค. 58

17 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านยางยวน จานวน
3,150 กล่อง ราคาถุงละ 7.82 บาท สาหรับนักเรียน 150 คน
งวดที่ 1 (ชั่วคราว) จานวน 21 วันทาการ

24,633.00

24,633.00

ตกลงราคา

บริษทั แมรี่ แอน แดรี่
บริษทั แมรี่ แอน แดรี่ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
โปรดักส์ จากัด
โปรดักส์ จากัด
วงเงินงบประมาณ
เสนอราคา 24,633.00-บาท เสนอราคา 24,633.00-บาท

3/2559
ลว. 30 ต.ค. 58

14 จัดจ้างทาพนมพระของวัดและสานักสงฆ์ในเขตพื้นที่ตาบล
ดอนตรอ จานวน 1 พนม
(ประเพณีชักพระ วันที่ 29 ตุลาคม 2559)
15 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครือ่ งเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ ศพด. จานวน 118 รายการ
(งวดที่ 2)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
10,000.00

ราคากลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่ตกลงซื้อ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หรือจ้าง
นางฉลอง ปะนะรัตน์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
7/2559
เสนอราคา 10,000.-บาท วงเงินงบประมาณ
ลว. 26 ต.ค. 58

