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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1

เทศบาลตาบลบ้านนา
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคา
กลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้าง

1

จัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉิน งานตลาดสด
จานวน 1 เครื่อง

4,500.00

4,500.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ซานโต้เซฟตี้

4,500.00

บจก.ซานโต้เซฟตี้

4,500.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0125/63
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

2

จัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉิน งานโรงฆ่าสัตว์
จานวน 2 เครื่อง

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ซานโต้เซฟตี้

9,000.00

บจก.ซานโต้เซฟตี้

9,000.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 77/2563
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

3

จ้างเหมาถ่ายเอกสารรายการแบบแปลน
ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด A2 จานวน 1 ชุด

910.00

910.00

เฉพาะเจาะจง

เทียนโชค เซอร์วิส

910.00

เทียนโชค เซอร์วิส

4

จัดซื้อไม้ฟืนยางพารา จานวน 8,315 กิโลกรัม

9,978.00

9,978.00

เฉพาะเจาะจง

นางสุพาภรณ์ พลวิชัย

9,978.00

5

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ ของสานักปลัด

9,520.41

9,520.41

เฉพาะเจาะจง

มีพัฒนะบริการ

6

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ ของงานป้องกันฯ

1,324.50

1,324.50 เฉพาะเจาะจง

7

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ ของกองคลัง

166.44

8

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ ของกองสาธารณสุขฯ

9

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ ของงานเคหะฯ

166.44

29,524.70

496.36

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

CNTR-0127/63
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562

นางสุพาภรณ์ พลวิชัย

9,978.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 78/2563
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562

9,520.41

มีพัฒนะบริการ

9,520.41 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0129/63
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

มีพัฒนะบริการ

1,324.50

มีพัฒนะบริการ

1,324.50 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0130/63
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

เฉพาะเจาะจง

มีพัฒนะบริการ

166.44

มีพัฒนะบริการ

166.44 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0131/63
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

29,524.70

เฉพาะเจาะจง

มีพัฒนะบริการ

29,524.70

มีพัฒนะบริการ

29,524.70 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0132/63
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

496.36

เฉพาะเจาะจง

มีพัฒนะบริการ

496.36

มีพัฒนะบริการ

496.36 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0133/63
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

910.00

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคา
กลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้าง

10 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ ของงานไฟฟ้าและถนน

3,178.80

3,178.80

เฉพาะเจาะจง

มีพัฒนะบริการ

3,178.80

มีพัฒนะบริการ

3,178.80 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0134/63
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

11 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ งานสวน

2,568.19

2,568.19

เฉพาะเจาะจง

มีพัฒนะบริการ

2,568.19

มีพัฒนะบริการ

2,568.19 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0135/63
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

12 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ กองการประปา

2,023.29

2,023.29

เฉพาะเจาะจง

มีพัฒนะบริการ

2,023.29

มีพัฒนะบริการ

2,023.29 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0136/63
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

13

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ รายการกล้องถ่ายรูป
พร้อมเลนส์ จานวน 1 เครื่อง

72,000.00

72,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร

69,000.00

บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร

69,000.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 79/2563
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

14

จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้าประปาฯ
จานวน 18,000 ชุด

16,371.00

16,371.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ดิเอ็กแซคพริ้นท์ตงิ้

16,371.00

บจก.ดิเอ็กแซคพริ้นท์ตงิ้

16,371.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 80/2563
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

15

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ)
จานวน 3 รายการ

16

ซื้อสารส้มขุ่นผง (25กก./กระสอบ)
จานวน 360 กระสอบ

17

จ้างเหมาทาป้ายไวนิล ขนาด 720x240 ซม.
จานวน 1 ผืน

1,270.00

1,270.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิตติภัณฑ์

1,270.00

ร้านจิตติภัณฑ์

1,270.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0139/63
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

รักชาติ เทรดดิง้

90,000.00

รักชาติ เทรดดิง้

90,000.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 81/2563
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

3,110.40

3,110.40 เฉพาะเจาะจง

ร้านแม็ก กราฟฟิก

3,110.40

ร้านแม็ก กราฟฟิก

18 จัดซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง จานวน 1 เครื่อง

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

วุฒิกลการ

27,000.00

วุฒิกลการ

จ้างเหมาซ่อมเปลีย่ นหลอดและสวิตซ์ไฟฯ
จานวน 2 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจารัส จูมแพง

2,500.00

นายจารัส จูมแพง

19

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

CNTR-0141/63
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

27,000.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 82/2563
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

3,110.40

2,500.00

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

CNTR-0143/63
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซือ้ หรือจ้าง

นางสาระภี ศรีสวัสดิ์

6,300.00

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้าง

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 83/2563
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

เช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้
20 จานวน 300 ชุด,เต็นท์ 1หลัง,
และโต๊ะ จานวน 20 ตัว

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง

21 จัดซื้อน้าดืม่ และน้าแข็ง จานวน 2 รายการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ

1,000.00 นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ

1,000.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0145/63
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

2,518.00

2,518.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแม็ก กราฟฟิก

2,518.00

ร้านแม็ก กราฟฟิก

2,518.00

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

CNTR-0146/63
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

2,760.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0147/63
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

22

จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จานวน
2 รายการ

23 จัดซื้อผ้าออแกนซ่า สีเหลือง จานวน 2 ม้วน

24

จ้างเหมาจัดสถานที่สาหรับประกอบพิธีฯ
จานวน 1 งาน

25

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
จานวน 4 รายการ

26 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10 รายการ

27

จ้างเปลีย่ นอุปกรณ์ดรอพเอาท์ฟิวแรงสูง 33KV.
100 A ประปาใหม่ จานวน 3 ชุด

28

จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลขนาด 1.20x1.80 เมตร
จานวน 1 ผืน (โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุฯ)

29

จ้างเหมาเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ จานวน 2 รายการ
(โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนฯ)

นางสาระภี ศรีสวัสดิ์

6,300.00

2,760.00

2,760.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกิ้มงิ้ว แซ่ดา่ น

2,760.00

นางสาวกิ้มงิ้ว แซ่ดา่ น

10,500.00

10,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายอุดม ย้อยญาติ

10,500.00

นายอุดม ย้อยญาติ

8,600.00

8,600.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร

8,600.00

4,722.00

4,722.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านจิตติภัณฑ์

19,000.00

19,000.00

เฉพาะเจาะจง

388.80

388.80

1,300.00

1,300.00

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 84/2563
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร

8,600.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 85/2563
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

4,722.00

ร้านจิตติภัณฑ์

4,722.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0150/63
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

นายสมชาย พินิจ

19,000.00

นายสมชาย พินิจ

19,000.00

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 86/2563
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

เฉพาะเจาะจง

ร้านแม็ก กราฟฟิก

388.80

ร้านแม็ก กราฟฟิก

388.80

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

CNTR-0152/63
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

เฉพาะเจาะจง

นางสาระภี ศรีสวัสดิ์

1,300.00 เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

CNTR-0153/63
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

1,300.00

นางสาระภี ศรีสวัสดิ์

10,500.00

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคา
กลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

1,036.80

1,036.80

เฉพาะเจาะจง

ร้านแม็ก กราฟฟิก

457.50

457.50

เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ

ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้าง

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

CNTR-0154/63
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

457.50 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

CNTR-0155/63
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซือ้ หรือจ้าง

ร้านแม็ก กราฟฟิก

1,036.80

30

จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จานวน 2 รายการ (โครงการ
รณรงค์สร้างจิตสานึก)

31

จัดซื้อน้าแข็งน้าดืม่ จานวน 2 รายการ
(โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ)

32

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้าดับเพลิง
ทะเบียน ป 9828 สฎ. จานวน 4 รายการ

3,240.00

3,240.00

เฉพาะเจาะจง

นางแววตา ชูจตุโร

3,240.00

นางแววตา ชูจตุโร

3,240.00

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

CNTR-0156/63
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

33

จ้างเหมาประกอบอาหารถวายแด่พระสงฆ์
(โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่)

2,100.00

2,100.00

เฉพาะเจาะจง

นางชุตมิ า ขวัญม่วง

2,100.00

นางชุตมิ า ขวัญม่วง

2,100.00

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

CNTR-0157/63
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

34

จัดซื้อเลือ่ ยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ
ขนาด 9 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

6,900.00

6,900.00

เฉพาะเจาะจง

วุฒิกลการ

6,800.00

วุฒิกลการ

6,800.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 87/2563
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

35

เช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ จานวน 5 รายการ

9,750.00

9,750.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาระภี ศรีสวัสดิ์

9,750.00

นางสาระภี ศรีสวัสดิ์

9,750.00

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 88/2563
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

36

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

11,000.00

11,000.00

เฉพาะเจาะจง

วุฒิกลการ

5,800.00

วุฒิกลการ

5,800.00 เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 89/2563
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

37

จ้างเหมาทาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์
(ก่อน-หลัง) จัดงานในวันที่ 3 มกราคม 2563

1,200.00

1,200.00

เฉพาะเจาะจง

นางศิริพร จูมแพง

1,200.00

นางศิริพร จูมแพง

1,200.00

CNTR-0161/63
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

1,036.80

457.50 นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ

เป็นผูร้ ับจ้างโดยตรง

