แบบ สขร.1

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
1,200.00

1

จัดซื้อน้าดื่ม จานวน 100 ถัง
(ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.59-29 ก.พ.59)

2

จัดซื้อหนังสือพิมพ์สานักงาน,หนังสือพิมพ์หมู่บา้ น.วารสารเมือง
สัตว์บก . วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จานวน 4 รายการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 59-29 ก.พ. 59)

2,370.00

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จานวน 4 รายการ (สานักปลัด)

5,375.00

3

4

จัดซื้อโคมไฟ ชนาด 22 นิ้ว จานวน 26 อัน
(โครงการจัดงานสืบสารประเพณีไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน
ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 59 ณ บริเวณตลาดเก่า
ชะเมา)

5

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 3 รายการ
(ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)

6

จัดซื้อมาตรน้า ขนาด 4 หุน จานวน 30 ตัว ,ยูเนียน PVC 1½
จานวน 10 อัน (กองช่าง)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
1,200.00

ตกลงราคา

2,370.00

ตกลงราคา

5,375.00

ตกลงราคา

นางจรรยา หนูเกือ้
เสนอราคา 1,200.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
นางจรรยา หนูเกือ้
เสนอราคา 1,200.-บาท

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
35/2559
วงเงินงบประมาณ
ลว. 1 ก.พ. 59

นายวิโรจน์ ฉิมทับ
เสนอราคา 2,370.-บาท

นายวิโรจน์ ฉิมทับ
เสนอราคา 2,370.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

ร้านนาพรุการค้า
เสนอราคา 5,375.-บาท

ร้านนาพรุการค้า
เสนอราคา 5,375.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

36/2559
ลว. 1 ก.พ. 59

37/2559
ลว. 1 ก.พ. 59

13,500.00

13,500.00

ตกลงราคา

ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
เสนอราคา 13,500.-บาท

ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 13,500.-บาท วงเงินงบประมาณ

38/2559
ลว. 2 ก.พ.59

2,225.00

2,225.00

ตกลงราคา

ร้านสวนหลวงก่อสร้าง
เสนอราคา 2,225.-บาท

ร้านสวนหลวงก่อสร้าง
เสนอราคา 2,225.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

39/2559
ลว. 6 ก.พ. 59

ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
เสนอราคา 17,400-บาท

ร้านถุงเงินรวมภัณฑ์
เสนอราคา 17,400-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

17,400.00

17,400.00

ตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

40/2559
ลว. 6 ก.พ.59

แบบ สขร.1

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

7

จัดซื้อใบเสร็จค่าน้าประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จานวน 3 กล่อง
(งานจัดเก็บรายได้)

8

จัดซื้อเครือ่ งพริน้ เตอร์ เลเซอร์ ชนิด ขาว ดา จานวน 1 เครือ่ ง
(กองคลัง)

9

จัดซื้อทรายหยาบ จานวน 12 ลบ.ม. , หินคลุก จานวน 40
ลบ.ม. (กองช่าง)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
12,300.00

7,180.00

19,040.00

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

2,510.00

11 จัดซื้อน้าดื่ม จานวน 100 ถัง
(ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.59-31 มี.ค.59)

1,200.00

12 จัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์เขตอนุรักษ์พนั ธุส์ ัตว์น้า ขนาด
1.20 x 1.20 เมตร จานวน 12 ป้าย (จานวน 5 หมู่บา้ น)

24,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
12,300.00

ตกลงราคา

7,180.00

ตกลงราคา

19,040.00

2,510.00

1,200.00

24,900.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ร้านเจเอ็มฟอร์ม
เสนอราคา 12,300-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ร้านเจเอ็มฟอร์ม
เสนอราคา 12,300-บาท

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
42/2559
วงเงินงบประมาณ
ลว. 13 ก.พ. 59

ร้านอีเอ คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 7,180-บาท

ร้านอีเอ คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 7,180-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

ร้านสวนหลวงก่อสร้าง
เสนอราคา 19,040-บาท

ร้านสวนหลวงก่อสร้าง
เสนอราคา 19,040-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

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

ร้านอภิฉัตร การค้า
เสนอราคา 24,900.-บาท

ร้านอภิฉัตร การค้า
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
เสนอราคา 24,900.-บาท วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

43/2559
ลว. 12 ก.พ.59
44/2559
ลว. 24 ก.พ. 59
45/2559
ลว. 29 ก.พ. 59

46/2559
ลว. 29 ก.พ. 59
35/2559
ลว. 4 ก.พ. 59

แบบ สขร.1

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

13 จัดจ้างพิมพ์ปา้ ยไวนิล จานวน 5 ชิ้น
(โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน
ปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 59 ณ บริเวณชุมชนเก่าตลาด
หัวสะพานชะเมา)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
9,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(บาท)
9,900.00

ตกลงราคา

6,500.00

ตกลงราคา

14 จัดจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์พร้อมโคมไฟจีน จานวน 1 งาน
(โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน
ปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 59 ณ บริเวณชุมชนเก่าตลาด
หัวสะพานชะเมา)

6,500.00

15 จัดจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 1 ชิ้น
ไวนิลขนาด 80x120 ซม. จานวน 5 ชิ้น
(โครงการเทศบาลตาบลสัญจร ตั้งแต่ 2, 3, 4 , 5 มี.ค.59)

1,200.00

16 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนานางเกลี้ยง-หนองเคียน
หมู่ที่ 4

175,000.00

175,000.00

17 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนานายฟ่อง หมู่ที่ 2- บ้าน
นายไม้ หมู่ที่ 4 หมู่ 2, 4

232,000.00

232,000.00

1,200.00

ตกลงราคา

นส.สมกมล อนันตเสรี
เสนอราคา 9,900.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
นส.สมกมล อนันตเสรี
เสนอราคา 9,900.-บาท

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ราคาเหมาะสมอยู่ใน
36/2559
วงเงินงบประมาณ
ลว. 4 ก.พ. 59

นายธเนศ เชียรแก้ว
เสนอราคา 6,500.-บาท

นายธเนศ เชียรแก้ว
เสนอราคา 6,500.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

นส.สมกมล อนันตเสรี
เสนอราคา 1,200.-บาท

นส.สมกมล อนันตเสรี
เสนอราคา 1,200.-บาท

ราคาเหมาะสมอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

ร้านเหมือนมาศโยธากิจ
ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
(ยกเว้นระเบียบ) เสนอราคา 173,000.-บาท เสนอราคา 173,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

37/2559
ลว. 4 ก.พ. 59

38/2559
ลว. 26 ก.พ. 59

ตกลงราคา

3/2559
ลว. 29 ก.พ. 59

ตกลงราคา

4/2559
ลว. 29 ก.พ. 59

ร้านเหมือนมาศโยธากิจ
ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
(ยกเว้นระเบียบ) เสนอราคา 228,000.-บาท เสนอราคา 228,000.-บาท วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

29 ก.พ. 59

29 ก.พ. 59

1 ก.พ. 59

4 ก.พ. 59

9 ก.พ. 59

8 ก.พ. 59

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

18 ก.พ. 59

15 ก.พ. 59

26 ก.พ. 59

31 มี.ค. 59

31 มี.ค. 59

9 ก.พ. 59

แบบ สขร.1

ตรวจรับ

5 ก.พ. 59

5 ก.พ. 59

1 มี.ค. 59

11 มี.ค. 59

11 มี.ค. 59

