แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
เทศบำลตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
วันที่ 1 เดือน พฤจิกำยน พ.ศ. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
80,066.80

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
(บำท)
80,066.80 วิธเี ฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพิปูน จากัด

1

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2562มีนาคม 2563 สานักปลัด ประจาปีงบประมาณ 2563

2

สหกรณ์การเกษตรพิปูน จากัด

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
กองช่าง ประจาปีงบประมาณ 2562

22,400.00

22,400.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพิปูน จากัด

สหกรณ์การเกษตรพิปูน จากัด

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ
ลว. 1 ตุลาคม 2562

3

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สานักปลัด
ประจาปีงบประมาณ 2563

38,920.00

38,920.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

kkธุรกิจ 999

kkธุรกิจ 999

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ ลว. 11 ตุลาคม 2562

4

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2563

45,750.00

45,750.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

kkธุรกิจ 999

kkธุรกิจ 999

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 4/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ ลว. 11 ตุลาคม 2562

5

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง
ประจาปีงบประมาณ 2563

27,400.00

27,400.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

kkทานพอ 999

kkทานพอ 999

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ ลว. 11 ตุลาคม 2562

6

จัดซื้อเชิงเทียนสาหรับผู้เข้าร่วมพิธจี ดุ เทียนเพือ่ น้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพะจุลจอมเกล้าฯ

12,000.00

12,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

หจก.สุพจน์การพิมพ์

หจก.สุพจน์การพิมพ์

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 6/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ ลว. 21 ตุลาคม 2562

7

จัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2562

บ.แมรี่ แอนโปรดักส์ จากัด

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2563
ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย ลว. 1 ตุลาคม 2562

8

จ้างเหมายามรักษารักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ในการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของสานักงาน

48,000.00

48,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

นายวรเมธ รัตนบุษยาพร

นายวรเมธ รัตนบุษยาพร

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 1/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง
ลว. 1 ตุลาคม 2562

9

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวสาเนาเทศบัญญัติ

3,250.00

3,250.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

โดมคอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

โดมคอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 2/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง
ลว. 1 ตุลาคม 2562

1,000.00

1,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

นายศุภชัย ริยาพันธ์

นายศุภชัย ริยาพันธ์

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 3/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ลว. 11 ตุลาคม 2562

28,400.00

28,400.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

ร้านหมึกพิมพ์ ดีไซต์

ร้านหมึกพิมพ์ ดีไซต์

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 4/2563

442,729.00

442,729.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บ.แมรี่ แอนโปรดักส์ จากัด

งบประมาณประจาปี 2563
10 จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาจานนวน 1 พวง ตามโครงการ
พิธีบาเพ็ญพระราชกุศลศพ ร.9
11 จัดจ้างทาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งและจัดทาแผ่นพับ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ
ลว. 1 ตุลาคม 2562

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
เทศบำลตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
วันที่ 1 เดือน พฤจิกำยน พ.ศ. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
12 จ้างหมาซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ยนต์บรรทุกขยะ
(ดีเซล) ยี่ห้อ IZUZU สีเหลือง เลขทะเบียน ผค 2976 นศ

25,000.00

13 จ้างเหมาจัดเช่าเครือ่ งเสียงพร้อมผู้ควบคุมและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าตามโครงการพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลศพ ร .9

15,000.00

14 จ้างจัดเช่าเต็นท์ ,โต๊ะ,โต๊ะหมู่ ,โพเดี้ยม ,เครื่องเสียง
พร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการพิธีบาเพ็ญกุศลน้อมราลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ประจาพุทธศักราช 2562

12,000.00

25,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

อู่เกียรติการช่าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ลว. 18 ตุลาคม 2562

อู่เกียรติการช่าง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 5/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ลว. 30 ตุลาคม 2562

15,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง นกน้อยโภชนาและกานันแดง
บริการ

นกน้อยโภชนาและกานันแดง
บริการ

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งเช่า เลขที่ 1/2563
ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ลว. 11 ตุลาคม 2562

12,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง นกน้อยโภชนาและกานันแดง
บริการ

นกน้อยโภชนาและกานันแดง
บริการ

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งเช่า เลขที่ 2/2563
ตามเงื่อนไขในใบสั่งเช่า ลว. 21 ตุลาคม 2562

15 จ้างเหมาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ตาบลกะทูนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

168,000.00 168,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

กฤษณะการก่อสร้าง

กฤษณะการก่อสร้าง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2563
ตามเงื่อนไขในใบสัญญาจ้าง ลว. 1 ตุลาคม 2562

16 จ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด ทต.กะทูน
ประจาปีงบประมาณ 2563

216,000.00 216,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

กฤษณะการก่อสร้าง

กฤษณะการก่อสร้าง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้าง เลขที่ 2/2563
ตามเงื่อนไขในใบสัญญาจ้าง ลว. 1 ตุลาคม 2562

17 จ้างเหมาบุคคลปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจาปีงบประมาณ 2563

162,000.00

162,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

กฤษณะการก่อสร้าง

กฤษณะการก่อสร้าง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้าง เลขที่ 3/2563
ตามเงื่อนไขในใบสัญญาจ้าง ลว. 1 ตุลาคม 2562

18 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

108,000.00 108,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง

น.ส.สุกัญญา วิจิตร

น.ส.สุกัญญา วิจิตร

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้าง เลขที่ 4/2563
ตามเงื่อนไขในใบสัญญาจ้าง ลว. 1 ตุลาคม 2562

