สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
73,500.00

ดูแลทาความสะอาดภายในและนอกอาคาร ศพด.
2 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

93,300.00

109,200.00

73,500.00

92,700.00

92,700.00

รักษาความสะอาดและกาจัดขยะมูลฝอยแหล่งน้า
สาธารณะ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0001/63

ราคา 73,500

ตามเงื่อนไข

ลว. 1 ตุลาคม 2562

นายยงค์ยุทธ์ พันธโชติ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0002/63

ราคา 93,300

ตามเงื่อนไข

ลว. 2 ตุลาคม 2562

นายสมเกียรติ พุทธรักษ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0005/63

ราคา 109,200

ตามเงื่อนไข

ลว. 1 ตุลาคม 2562

นายสมจิตต์ บุญรอดชู

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0006/63

ราคา 73,500

ตามเงื่อนไข

ลว. 1 ตุลาคม 2562

นายวิชิต พูลสวัสดิ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0008/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นายจรุง คีรีเพ็ชร

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0009/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นางสาวเบญจมาศ สมถวิล

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0010/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นายบุญโชติ ช่วยสถิต

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0011/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

93,300.00 เฉพาะเจาะจง นายยงค์ยุทธ์ พันธโชติ

109,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ พุทธรักษ์

73,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตต์ บุญรอดชู

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต พูลสวัสดิ์

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจรุง คีรีเพ็ชร
ราคา 92,700

92,700.00

ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
8 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

นางสาวดวงตา สังข์อินทรีย์

ราคา 92,700

ขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
7 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

73,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงตา สังข์อินทรีย์

ราคา 73,500

ขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคา 109,200

งานสวน งานสนาม
5 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

และราคาที่เสนอ

ราคา 93,300

รักษาความปลอดภัย
4 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

วิธีซื้อหรือจ้าง

ราคา 73,500

ขับเรือยนต์
3 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ราคากลาง

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ สมถวิล
ราคา 92,700

92,700.00

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญโชติ ช่วยสถิต
ราคา 92,700

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

9 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
92,700.00

เก็บกวาดขยะมูลฝอยถนนสาธารณะ
10 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

108,900.00

108,300.00

92,700.00

92,700.00

92,700.00

คนงานประปา

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0012/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นายโกมล สุขไกรไทย

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0014/63

ราคา 108,900

ตามเงื่อนไข

ลว. 2 ตุลาคม 2562

นายสุเทพ บุญละม้าย

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0015/63

ราคา 108,300

ตามเงื่อนไข

ลว. 4 ตุลาคม 2562

นายจาแลง ราชภูชงค์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0016/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นายอภิชาต ดาพลับ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0017/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นายภราดร คะเนสม

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0019/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นางสาวพรอุมา ชินวงศ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0021/62

ราคา 107,400

ตามเงื่อนไข

ลว. 3 ตุลาคม 2561

นายสุวิทย์ สัญญากิจ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0023/63

ราคา 107,100

ตามเงื่อนไข

ลว. 4 ตุลาคม 2562

108,900.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล สุขไกรไทย

108,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ บุญละม้าย

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจาแลง ราชภูชงค์

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต ดาพลับ

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายภราดร คะเนสม
ราคา 92,700

107,400.00

คนงานประปา
16 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

นางสาวจันจิรา เสมาพัฒน์

ราคา 92,700

คนงานประจารถขยะ
15 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา เสมาพัฒน์

ราคา 92,700

คนงานประจาเรือไฟเบอร์กลาส
14 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคา 108,300

ขับเรือไฟเบอร์กลาส
13 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

และราคาที่เสนอ

ราคา 108,900

คนงานประจาเรือดับเพลิง
12 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

วิธีซื้อหรือจ้าง

ราคา 92,700

คนงานประจาเรือดับเพลิง
11 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ราคากลาง

107,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรอุมา ชินวงศ์
ราคา 107,400

107,100.00

107,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ สัญญากิจ
ราคา 107,100

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

17 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
92,700.00

คนงานประจารถขยะ
18 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

92,700.00

92,700.00

107,100.00

107,400.00

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
22 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

107,400.00

คนงานประปา
23 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

คนงานประจารถขยะ

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

108,900.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0025/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นางสาวอรอุมา นกแก้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0026/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นางสาววราภรณ์ วิเชียรศรี

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0027/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นายพิชิต ธนเด่นไพบูลย์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0029/63

ราคา 107,100

ราคา 107,100

ตามเงื่อนไข

ลว. 4 ตุลาคม 2562

107,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอลิส ประไพ

นายอลิส ประไพ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0030/63

ราคา 107,400

ราคา 107,400

ตามเงื่อนไข

ลว. 3 ตุลาคม 2562

นายสัมพันธ์ มาศแสวง

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0034/63

ราคา 107,400

ตามเงื่อนไข

ลว. 3 ตุลาคม 2562

นายเกรียงศักดิ์ เลิศบุรุษ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0035/63

ราคา 108,900

ตามเงื่อนไข

ลว. 2 ตุลาคม 2562

นายจานงค์ เชื้อทหาร

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0036/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา นกแก้ว

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ วิเชียรศรี

107,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ธนเด่นไพบูลย์

107,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ มาศแสวง

108,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์ เลิศบุรุษ
ราคา 108,900

92,700.00

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

นายสมพร แสงทอง

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร แสงทอง

ราคา 107,400

คนงานประจาเรือดับเพลิง
24 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

ราคา 92,700

คนงานประปา
21 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ราคา 92,700

เก็บกวาดขยะมูลฝอยถนนสาธารณะ
20 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

วิธีซื้อหรือจ้าง

ราคา 92,700

เก็บกวาดขยะมูลฝอยถนนสาธารณะ
19 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ราคากลาง

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ เชื้อทหาร
ราคา 92,700

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

25 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
92,700.00

คนงานประจารถขยะ
26 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

107,400.00

92,700.00

112,650.00

112,650.00

112,650.00

บริเวณรอบสานักงานเทศบาลและบริเวณอื่น ๆ

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดร เฉลิมเกียรติ

107,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง

92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนรงค์ เมฆแก้ว

112,650.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรี คานวณ

112,650.00 เฉพาะเจาะจง นายพชร เดชวัฒน์

112,650.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพล เกื้อกูล
ราคา 112,650

93,300.00

ขับเรือยนต์
32 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสานักงานและ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคา 112,650

คนงานประปา
31 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

และราคาที่เสนอ

ราคา 112,650

คนงานประปา
30 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

ราคา 92,700

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
29 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ราคา 107,400

เก็บกวาดขยะมูลฝอยถนนสาธารณะ
28 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

วิธีซื้อหรือจ้าง

ราคา 92,700

คนงานประปา
27 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ราคากลาง

93,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชู เมฆแก้ว
ราคา 93,300

276,000.00

276,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา เมฆแก้ว
ราคา 276,000

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

นายนพดร เฉลิมเกียรติ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0037/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0041/63

ราคา 107,400

ตามเงื่อนไข

ลว. 3 ตุลาคม 2562

นายนรงค์ เมฆแก้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0042/63

ราคา 92,700

ตามเงื่อนไข

ลว. 5 ตุลาคม 2562

นายจักรี คานวณ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0043/63

ราคา 112,650

ตามเงื่อนไข

ลว. 3 ตุลาคม 2562

นายพชร เดชวัฒน์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0044/63

ราคา 112,650

ตามเงื่อนไข

ลว. 3 ตุลาคม 2562

นายศิริพล เกื้อกูล

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0045/63

ราคา 112,650

ตามเงื่อนไข

ลว. 3 ตุลาคม 2562

นายบุญชู เมฆแก้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0048/63

ราคา 93,300

ตามเงื่อนไข

ลว. 2 ตุลาคม 2562

นางอรัญญา เมฆแก้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0049/63

ราคา 276,000

ตามเงื่อนไข

ลว. 1 ตุลาคม 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

33 จัดทาอาหารกลางวัน ศพด.

34 จัดจ้างตัดหญ้าข้างทางถนน

35 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
6,500.00

10,080.00

4,025.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

0

13,023.00

ราคา 6,500

ราคา 6,500

ราคาต่าสุด

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0035/63

ราคา 10,080

ราคา 10,080

ราคาต่าสุด

นางมาลินี วัยวัฒน์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0046/63

ราคา 4,025

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0047/63

ราคา 13,023

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครการประปา จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0048/63

ราคา 16,800

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0051/63

ราคา 3,870

ราคาต่าสุด

นายกิตติพันธ์ ประไพ

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0056/63

ราคา 10,750

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครการประปา จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0057/63

ราคา 9,890

ราคาต่าสุด

4,025.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลินี วัยวัฒน์

13,023.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 13,023

37 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครการประปา จากัด
ราคา 16,800

38 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

3,870.00

3,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 3,870

39 จ้างทาป้าเหล็กประชาสัมพันธ์

10,750.00

10,750.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ ประไพ
ราคา 10,750

40 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

9,890.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0026/63

ราคา 4,025
36 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญา

นางสาวขวัญดาว แสงสุวรรณ

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญดาว แสงสุวรรณ

10,080.00

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

9,890.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครการประปา จากัด
ราคา 9,890

ลว. 4 พฤศจิกายน 2562

ลว. 7 พฤศจิกายน 2562

ลว. 24 ตุลาคม 2562

ลว. 25 ตุลาคม 2562

ลว. 29 ตุลาคม 2562

ลว. 5 พฤศจิกายน 2562

ลว. 5 พฤศจิกายน 2562

ลว. 7 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

41 จัดจ้างตัดหญ้าข้างทางถนน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
14,500.00

สายบางเชี่ยว-ชายทะเล
42 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (ใบเสร็จค่าน้าประปา)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

40,210.38

ราคา 14,500

ราคาต่าสุด

นางสาวอมรารักษ์ เดชสงคราม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0059/63

ราคา 12,300

ราคาต่าสุด

บ.แมรี่แอนด์แดรี่โปรดักส์ จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0060/63

ราคา 40,210.38

ราคาต่าสุด

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0063/63

ราคา 32,650

ราคา 32,650

ราคาต่าสุด

35,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0066/63

ราคา 36,640

ราคา 36,640

ราคาต่าสุด

นายนฤนาถ บุญฤทธิ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0067/63

ราคา 3,900

ราคาต่าสุด

นายนฤนาถ บุญฤทธิ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0068/63

ราคา 2,387

ราคาต่าสุด

นายศรัณยู ดิษฐ์แก้ว

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0069/63

ราคา 30,000

ราคาต่าสุด

12,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรารักษ์ เดชสงคราม

40,210.38 เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่แอนด์แดรี่โปรดักส์ จากัด
ราคา 40,210.38

44 จัดวางท่อระบายน้าและปรับปรุงถนน คสล.

45 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

46 จ้างจัดทาดอกไม้ประดับโพเดียมและกระทง

32,650.00

35,640.00

3,900.00

สัญลักษณ์
47 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

32,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤนาถ บุญฤทธิ์
ราคา 3,900

2,387.00

2,387.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤนาถ บุญฤทธิ์
ราคา 2,387

48 จ้างเหมาทาซุ้มประตูเข้างานพร้อมตกแต่งไฟ

30,000.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0058/63

ราคา 12,300
43 นมโรงเรียนวัดมุขธารา

เลขที่และวันที่ของสัญญา

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
ราคา 14,500

12,300.00

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณยู ดิษฐ์แก้ว
ราคา 30,000

ลว. 5 พฤศจิกายน 2562

ลว. 11 พฤศจิกายน 2562

ลว. 30 พฤศจิกายน 2562

ลว. 14 พฤศจิกายน 2562

ลว. 8 พฤศจิกายน 2562

ลว. 11 พฤศจิกายน 2562

ลว. 11 พฤศจิกายน 2562

ลว. 11 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

49 เช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
70,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณยู ดิษฐ์แก้ว
ราคา 70,000

50 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กล่องเอนกประสงค์)

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 1,800

51 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

5,078.00

5,078.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 5,078

52 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

564.00

564.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 564

53 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

29,500.00

29,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ดีชัย จากัด
ราคา 29,500

54 เช่าเหมาโต๊ะและเต็นท์โค้งหลังใหญ่

91,000.00

91,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ชูใหม่
ราคา 91,000

55 เช่าเหมาโต๊ะและเต็นท์

32,500.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ชูใหม่
ราคา 32,500

56 จัดซื้อวัสดุตกแต่ง

5,055.00

5,055.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 5,055

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

นายศรัณยู ดิษฐ์แก้ว

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0070/63

ราคา 70,000

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0071/63

ราคา 1,800

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0072/63

ราคา 5,078

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0073/63

ราคา 564

ราคาต่าสุด

โรงพิมพ์ดีชัย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0074/63

ราคา 29,500

ราคาต่าสุด

นางสาวสุทธิดา ชูใหม่

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0076/63

ราคา 91,000

ราคาต่าสุด

นางสาวสุทธิดา ชูใหม่

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0079/63

ราคา 32,500

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0081/63

ราคา 5,055

ราคาต่าสุด

ลว. 11 พฤศจิกายน 2562

ลว. 8 พฤศจิกายน 2562

ลว. 8 พฤศจิกายน 2562

ลว. 8 พฤศจิกายน 2562

ลว. 6 พฤศจิกายน 2562

ลว. 11 พฤศจิกายน 2562

ลว. 11 พฤศจิกายน 2562

ลว. 4 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

57 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
9,930.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

9,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน

59 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย

18,840.00

5,421.00

42,625.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0086/63

ราคา 9,930

ราคาต่าสุด

ลว. 19 พฤศจิกายน 2562

18,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0087/63

ราคา 18,840

ราคา 18,840

ตามเงื่อนไข

ลว. 21 พฤศจิกายน 2562

5,421.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

อู่ประเสริฐยนต์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0088/63

ราคา 5,421

ตามเงื่อนไข

ลว. 19 พฤศจิกายน 2562

42,625.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

อู่ประเสริฐยนต์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สญ. 0088/63

ราคา 42,625

ราคา 42,625

ตามเงื่อนไข

ลว. 19 พฤศจิกายน 2562

ราคา 5,421
60 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้า

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

ราคา 9,930
58 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

61 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
53,000.00

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

53,000.00 เฉพาะเจาะจง สยามจัสมินลิฟวิ่งเซ็นเตอร์

สยามจัสมินลิฟวิ่งเซ็นเตอร์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0095/63

ราคา 53,000

ราคาต่าสุด

ร้านช่างกิตติศักดิ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0096/63

ราคา 1,320

ราคาต่าสุด

หจก.โรงพิมพ์ประยุธ การพิมพ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0097/63

ราคา 30,000

ราคาต่าสุด

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0106/63

ราคา 12,800

ราคาต่าสุด

วิธีซื้อหรือจ้าง

ราคา 53,000
62 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,320.00

1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างกิตติศักดิ์
ราคา 1,320

63 จัดทาปฏิทิน

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์ประยุธ การพิมพ์
ราคา 30,000

64 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนน

12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
ราคา 12,800

65 ซ่อมเปลี่ยนตู้ไฟจราจร

66 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

67 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง

25,200.00

11,200.00

66,821.89

เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ราคากลาง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ลว. 9 ธันวาคม 2562

ลว. 9 ธันวาคม 2562

ลว. 23 ธันวาคม 2562

ลว. 20 ธันวาคม 2562

25,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองคอนเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส ร้านเมืองคอนเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0107/63
ราคา 25,200

ราคา 25,200

ราคาต่าสุด

ลว. 25 ธันวาคม 2562

11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0110/63

ราคา 11,200

ราคา 11,200

ราคาต่าสุด

ลว. 25 ธันวาคม 2562

66,821.89 เฉพาะเจาะจง หจก.อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 1991 หจก.อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 1991 อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0112/63
ราคา 66,821.89

ราคา 66,821.89

ราคาต่าสุด

ลว. 20 ธันวาคม 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

68 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
1,320.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,320.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ภูมิศิริสวัสดิ์
ราคา 1,320

69 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ)

75,500.00

75,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครการประปา จากัด
ราคา 75,500

70 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,632.00

1,632.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ภูมิศิริสวัสดิ์
ราคา 1,632

71 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,793.00

10,793.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด
ราคา 10,793

72 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นพื้น)

30,560.00

30,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มานะซีแพ็ค
ราคา 30,560

73 จัดซื้อน้าดื่ม

3,625.00

3,625.00 เฉพาะเจาะจง นายนายอธิวัฒน์ เมฆหมอก
ราคา 3,625

74 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

21,460.00

21,460.00 เฉพาะเจาะจง โกด้งซีแพ็ค
ราคา 21,460

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

นายพิทักษ์ ภูมิศิริสวัสดิ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0114/63

ราคา 1,320

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครการประปา จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0115/63

ราคา 75,500

ราคาต่าสุด

นายพิทักษ์ ภูมิศิริสวัสดิ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0116/63

ราคา 1,632

ราคาต่าสุด

ลว. 6 มกราคม 2563

ลว. 6 มกราคม 2563

ลว. 6 มกราคม 2563

บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0117/63
ราคา 10,793

ราคาต่าสุด

ลว. 6 มกราคม 2563

หจก. มานะซีแพ็ค

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0119/63

ราคา 30,560

ราคาต่าสุด

นายนายอธิวัฒน์ เมฆหมอก

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0120/63

ราคา 3,625

ราคาต่าสุด

โกด้งซีแพ็ค

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0121/63

ราคา 21,460

ราคาตามท้องตลาด

ลว. 7 มกราคม 2563

ลว. 7 มกราคม 2563

ลว. 21 มกราคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

75 จัดซื้อของรางวัลวันเด็ก

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
21,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์แอนด์บอย
ราคา 21,000

76 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (คัทเอาท์)

40,150.00

40,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด
ราคา 40,150

77 นมโรงเรียน (วัดนารีปะดิษฐ์)

15,614.34

7,480.00

80 จ้างวางท่อประปาบางลุงสง

18,000.00

18,400.00

6,500.00

ร้านแบงค์แอนด์บอย

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0122/63

ราคา 21,000

ราคาต่าสุด

ลว. 9 มกราคม 2563

บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0123/63

บ.แมรี่แอนด์แดรี่โปรดักส์ จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0127/63

ราคา 15,614.34

ราคาต่าสุด

อู่ประเสริฐยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0128/63

ราคา 7,480

ราคาต่าสุด

18,000.00 เฉพาะเจาะจง สมหวังการยาง

สมหวังการยาง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0139/63

ราคา 18,000

ราคา 18,000

ราคาต่าสุด

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0140/63

ราคา 18,400

ราคาต่าสุด

บ.จิตติโอเอ จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0143/63

ราคา 6,500

ราคาต่าสุด

15,614.34 เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่แอนด์แดรี่โปรดักส์ จากัด

7,480.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

18,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
ราคา 18,400

81 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน (โทรศพท์สานักงาน)

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาต่าสุด

ราคา 7,480
79 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคา 40,150

ราคา 15,614.34
78 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเทท้าย

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จิตติโอเอ จากัด
ราคา 6,500

ลว. 8 มกราคม 2563

ลว. 4 มกราคม 2563

ลว. 8 มกราคม 2563

ลว. 13 มกราคม 2563

ลว. 22 มกราคม 2563

ลว. 24 มกราคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

82 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
5,190.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

5,190.00 เฉพาะเจาะจง บ.จิตติโอเอ จากัด
ราคา 5,190

83 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม
ราคา 4,700

84 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์

5,790.00

5,790.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ โบศรี
ราคา 5,790

85 จ้างซ่อมตู้เย็นและเครื่องทาน้าร้อน

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณภัทรแอร์เซอร์วิส
ราคา 2,600

86 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เม้าท์wireless)

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม
ราคา 1,650

87 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

4,220.00

(เครื่องคิดเลข,เครื่องเย็บกระดาษ)
88 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

4,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ธนากิจปิโตรเลียม
ราคา 4,220

118,000.00

118,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ธนากิจปิโตรเลียม
ราคา 118,000

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บ.จิตติโอเอ จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0147/63

ราคา 5,190

ราคาต่าสุด

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0148/63

ราคา 4,700

ราคาต่าสุด

นายสายันต์ โบศรี

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0151/63

ราคา 5,790

ราคาต่าสุด

ร้านณภัทรแอร์เซอร์วิส

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0160/63

ราคา 2,600

ราคาต่าสุด

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0161/63

ราคา 1,650

ราคาต่าสุด

หจก. ทรัพย์ธนากิจปิโตรเลียม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0162/63

ราคา 4,220

ราคาต่าสุด

หจก. ทรัพย์ธนากิจปิโตรเลียม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0162/63

ราคา 118,000

ราคาต่าสุด

ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

89 จ้างบารุงรักษารถยนต์ ผค9666 นศ

7,399.53

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

7,399.53 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ

1,500.00

18,000.00

ราคา 7,399.53

ราคาต่าสุด

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0167/63

ราคา 1,500

ราคาต่าสุด

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0168/63

ราคา 18,000

ราคาต่าสุด

ร้านช่างกิตติศักดิ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0169/63

ราคา 7,763

ราคาต่าสุด

50,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0171/63

ราคา 50,430

ราคา 50,430

ราคาต่าสุด

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0173/63

ราคา 24,000

ราคาต่าสุด

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จากัด

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จากัด
ราคา 18,000

92 จัดซ่อมเรือตรวจการณ์

7,763.00

7,763.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างกิตติศักดิ์
ราคา 7,763

93 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

94 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์งานภาษี

50,430.00

24,000.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0165/63

ราคา 1,500
91 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งงานกีฬา

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ

ราคา 7,399.53
90 จ้างซ่อมเรือไฟเบอร์กลาสท้องสองลอน

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จากัด
ราคา 24,000

ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2563

ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

95 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

96 จัดจ้างทาหลักผูกเรือดับเพลิง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
28,030.00

2,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

98 จัดจ้างซ่อมแซมลาโพงกับจุดรับเสียงไร้สาย

22,486.00

8,500.00

2,160.00

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0174/63

ราคา 28,030

ราคา 28,030

ราคาต่าสุด

นายจาเริญ กลับวงศา

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0190/63

ราคา 2,000

ราคาต่าสุด

22,486.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

อู่ประเสริฐยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0191/63

ราคา 22,486

ราคา 22,486

ราคาต่าสุด

เอส พี วี ซัพพลาย

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0192/63

ราคา 8,500

ราคาต่าสุด

โรงพิมพ์ชัย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0193/63

ราคา 2,160

ราคาต่าสุด

หจก. ทรัพย์ธนากิจปิโตรเลียม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0194/63

ราคา 2,400

ราคาต่าสุด

โรงพิมพ์ชัย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0195/63

ราคา 3,600

ราคาต่าสุด

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจาเริญ กลับวงศา

8,500.00 เฉพาะเจาะจง เอส พี วี ซัพพลาย

2,160.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชัย จากัด
ราคา 2,160

100 จ้างอัดน้ายาถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ธนากิจปิโตรเลียม
ราคา 2,400

101 จัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์(โรคติดเชื้อCOVID-19)

3,600.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ร้านลัดดาคอม

ราคา 8,500
99 จัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (รับสมัครนักเรียน)

เลขที่และวันที่ของสัญญา

28,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ราคา 2,000
97 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

3,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชัย จากัด
ราคา 3,600

ลว. 10 มีนาคม 2563

ลว. 21 มีนาคม 2563

ลว. 27 มีนาคม 2563

ลว. 25 มีนาคม 2563

ลว. 25 มีนาคม 2563

ลว. 23 มีนาคม 2563

ลว. 25 มีนาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

102 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

103 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพย์

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
4,200.00

49,500.00

(น้ายาฆ่าเชื้อโรค)
104 จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี

105 จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์

106 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้า บล 7993นศ

107 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้า บม 6244นศ

108 จัดซื้อคลอรีนผง

9,000.00

1,450.00

5,400.00

19,785.00

8,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

4,200.00 เฉพาะเจาะจง พี เอ็น เอส ไฮเทคแอนด์เซอร์วิส

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

พี เอ็น เอส ไฮเทคแอนด์เซอร์วิส

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0196/63

ราคา 4,200

ราคา 4,200

ราคาต่าสุด

49,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจอาร์ กรุ๊ป

บ.เจอาร์ กรุ๊ป

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0196/63

ราคา 49,500

ราคา 49,500

ราคาต่าสุด

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจอาร์ กรุ๊ป

บ.เจอาร์ กรุ๊ป

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0198/63

ราคา 17,446

ราคา 17,446

ราคาต่าสุด

1,450.00 เฉพาะเจาะจง ฉ้ายยานยนต์

ฉ้ายยานยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0199/63

ราคา 1,450

ราคา 1,450

ราคาต่าสุด

5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรกรณ์

ร้านมิตรกรณ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0200/63

ราคา 5,400

ราคา 5,400

ราคาต่าสุด

19,785.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

อู่ประเสริฐยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0201/63

ราคา 19,785

ราคา 19,785

ราคาต่าสุด

8,000.00 เฉพาะเจาะจง เจ อาร์ กรุ๊ป

เจ อาร์ กรุ๊ป

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0202/63

ราคา 8,000

ราคา 8,000

ราคาต่าสุด

ลว. 31 มีนาคม 2563

ลว. 20 มีนาคม 2563

ลว. 21 มีนาคม 2563

ลว. 27 มีนาคม 2563

ลว. 28 มีนาคม 2563

ลว. 28 มีนาคม 2563

ลว. 27 มีนาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

109 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
378,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

378,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอลเอ็ม เอนจิเนียริ่งส์
ราคา 378,600

110 จัดซื้อหน้ากากอนามัย

164,060.00

164,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม็กซิมั่มบิสซิเนส
ราคา 164,060

0.00

0

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บ.แอลเอ็ม เอนจิเนียริ่งส์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0203/63

ราคา 378,600

ราคาต่าสุด

หจก.แม็กซิมั่มบิสซิเนส

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0204/63

ราคา 164,060

ราคาต่าสุด

ลว. 30 มีนาคม 2563

ลว. 30 มีนาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

111 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
48,636.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

48,636.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน

113 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

48,000.00

6,100.00

3,600.00

ราคา 48,636

ราคาต่าสุด

นายอวยชัย พันธ์มุสิก

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0205/63

ราคา 48,000

ราคา 48,000

ราคาต่าสุด

6,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0206/63

ราคา 6,100

ราคาต่าสุด

บ. เอ ซี ดี ซี ซัพพลาย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0209/63

ราคา 3,600

ราคาต่าสุด

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0211/63

ราคา 3,900

ราคาต่าสุด

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0212/63

ราคา 4,700

ราคาต่าสุด

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0213/63

ราคา 32,000

ราคาต่าสุด

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอวยชัย พันธ์มุสิก

3,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ ซี ดี ซี ซัพพลาย จากัด
ราคา 3,600

115 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม
ราคา 3,900

116 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม
ราคา 4,700

117 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินเทศบาล

32,000.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0204/63

ราคา 6,100
114 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

ราคา 48,636
112 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
ราคา 32,000

ลว. 7 เมษายน 2563

ลว. 7 เมษายน 2563

ลว. 9 เมษายน 2563

ลว. 3 เมษายน 2563

ลว. 10 เมษายน 2563

ลว. 9 เมษายน 2563

ลว. 15 เมษายน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

118 จ้างซ่อมรถยนต์ประจาตาแหน่ง

119 จัดซื้อถังขยะพลาสติก

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
23,779.58

290,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

121 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

122 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย

8,800.00

2,940.00

221,300.00

124 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า

1,000.00

1,180.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคา 23,779.58

ราคา 23,779.58

ราคาต่าสุด

290,000.00 เฉพาะเจาะจง สยามอินเตอร์เทค

สยามอินเตอร์เทค

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0215/63

ราคา 290,000

ราคาต่าสุด

8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรกรณ์

ร้านมิตรกรณ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0216/63

ราคา 8,800

ราคา 8,800

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0219/63

ราคา 2,940

ราคา 2,940

ราคาต่าสุด

221,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่โชควงศ์สม

อู่โชควงศ์สม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0220/63

ราคา 221,300

ราคาต่าสุด

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นครดีซี จากัด

นครดีซี จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0221/63

ราคา 1,000

ราคา 1,000

ราคาต่าสุด

ร้านฉ้ายยานยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0222/63

ราคา 1,180

ราคาต่าสุด

2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน

ราคา 221,300
123 จัดซื้อถุงกรองดักขยะ (เครื่องดูดฝุ่น)

เลขที่และวันที่ของสัญญา

23,779.58 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านครศรีธรรมราช จากัด บ. โตโยต้านครศรีธรรมราช จากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0214/63

ราคา 290,000
120 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

1,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉ้ายยานยนต์
ราคา 1,180

ลว. 15 เมษายน 2563

ลว. 15 เมษายน 2563

ลว. 29 เมษายน 2563

ลว. 21 เมษายน 2563

ลว. 28 เมษายน 2563

ลว. 24 เมษายน 2563

ลว. 28 เมษายน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

125 จัดซื้อมาตรวัดน้า

126 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้า

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
19,740.00

3,510.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

19,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครการประปา จากัด

7,410.00

3,950.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0223/63

ราคา 19,740

ราคา 19,740

ราคาต่าสุด

3,510.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

อู่ประเสริฐยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0224/63

ราคา 3,510

ราคาต่าสุด

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0225/63

7,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม
ราคา 7,410

128 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้าส์ แป้นพิมพ์)

เลขที่และวันที่ของสัญญา

บ.เทพนครการประปา จากัด

ราคา 3,510
127 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม
ราคา 3,950

ราคาต่าสุด
ร้านลัดดาคอม

ลว. 28 เมษายน 2563

ลว. 30 เมษายน 2563

ลว. 30 เมษายน 2563

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0226/63
ราคาต่าสุด

ลว. 30 เมษายน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

129 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้าส์ แป้นพิมพ์)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
3,950.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

ราคา 3,950
130 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีสเปรย์)

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.นานาวัสดุภัณฑ์ (1993 จากัด)
ราคา 3,300

131 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

9,420.00

9,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

133 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

39,690.00

4,724.00

14,760.00

12,100.00

ลว. 5 พฤษภาคม 2563

บ.นานาวัสดุภัณฑ์ (1993 จากัด)

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0227/63

ราคา 3,300

ราคาต่าสุด

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0228/63
ราคาต่าสุด

ลว. 5 พฤษภาคม 2563

ลว. 5 พฤษภาคม 2563

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0229/63

ราคา 39,690

ราคา 39,690

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0230/63

ราคา 4,724

ราคาต่าสุด

ร้านนพพงค์การเกษตร

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0231/63

ราคา 14,760

ราคาต่าสุด

นายสุนทร แซ่งาม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0232/63

ราคา 12,100

ราคาต่าสุด

4,724.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน

14,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนพพงค์การเกษตร
ราคา 14,760

135 จ้างตัดหญ้าข้างถนน

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

39,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ราคา 4,724
134 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เลขที่และวันที่ของสัญญา

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0226/63
ราคาต่าสุด

ราคา 9,420
132 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

12,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แซ่งาม
ราคา 12,100

ลว. 18 พฤษภาคม 2563

ลว. 20 พฤษภาคม 2563

ลว. 20 พฤษภาคม 2563

ลว. 29 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

136 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย

9,356.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

9,356.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์
ราคา 9'356

137 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสารวจและขึ้นทะเบียน

1,476.00

สุนัขและแมว
138 จัดซื้ออุปรณ์ พานพุ่มดอกไม้

1,476.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา ดิษฐ์สร
ราคา 1,476

5,740.00

5,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน

140 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

19,090.00

45,340.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อู่ประเสริฐยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0233/63

ราคา 9'356

ราคาต่าสุด

นางสาวขนิษฐา ดิษฐ์สร

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0234/63

ราคา 1,476

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0235/63

ราคา 5,740
139 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

ราคาต่าสุด

ลว. 5 มิถุนายน 2563

ลว. 1 มิถุนายน 2563

ลว. 2 มิถุนายน 2563

19,090.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

อู่ประเสริฐยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0236/63

ราคา 19,090

ราคา 19,090

ราคาต่าสุด

เมืองคอนเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0237/63

ราคา 45,340

ราคาต่าสุด

45,340.00 เฉพาะเจาะจง เมืองคอนเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส
ราคา 45,340

ลว. 2 มิถุนายน 2563

ลว. 15 มิถุนายน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

141 จ้างซ่อมรถดับเพลิง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
6,550.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

6,550.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์
ราคา 6,550

142 จ้างตัดหญ้าข้างถนน

14,300.00

14,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แซ่งาม
ราคา 14,300

143 จัดซื้อแบตเตอรี่

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ ซี ดี ซี ซัพพลาย

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉ้ายยานยนต์
ราคา 750

145 พระบรมฉายาลักษณ์

1,728.00

1,728.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิพม์ดีชัย จากัด
ราคา 1,728

146 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

11,760.00

11,760.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรัต แก้วอัมพร
ราคา 11,760

147 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

24,581.00

24,581.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครการประปา จากัด
ราคา 24,581

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อู่ประเสริฐยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0242/63

ราคา 6,550

ราคาต่าสุด

นายสุนทร แซ่งาม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0256/63

ราคา 14,300

ราคาต่าสุด

บ.เอ ซี ดี ซี ซัพพลาย

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0257/63

ราคา 2,800
144 ซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

ราคาต่าสุด

ลว. 10 กรกฎาคม 2563

ลว. 13 กรกฎาคม 2563

ลว. 2 กรกฎาคม 2563

ร้านฉ้ายยานยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0258/63

ราคา 750

ราคาต่าสุด

โรงพิพม์ดีชัย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0259/63

ราคา 1,728

ราคาต่าสุด

นายจิรัต แก้วอัมพร

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0260/63

ราคา 11,760

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครการประปา จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0263/63

ราคา 24,581

ราคาต่าสุด

ลว. 17 กรกฎาคม 2563

ลว. 20 กรกฎาคม 2563

ลว. 21 กรกฎาคม 2563

ลว. 24 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

148 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟประดับ)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
59,165.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

59,165.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด
ราคา 59,165

149 จัดซื้อธงชาติ

55,500.00

55,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 55,500

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0264/63

ราคา 59,165

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0267/63

ราคา 55,500

ราคาต่าสุด

ลว. 24 กรกฎาคม 2563

ลว. 24 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

150 ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
9,485.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

9,485.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

12,400.00

34,800.00

ราคา 9485

ราคาต่าสุด

นายสุนทร แซ่งาม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0272/63

ราคา 12,400

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0273/63

ราคา 34,800

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0274/63

ราคา 16,600

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0275/63

ราคา 23,490

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0276/63

ราคา 10,458

ราคา 10,458

ราคาต่าสุด

27,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0277/63

ราคา 27,800

ราคา 27,800

ราคาต่าสุด

12,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แซ่งาม

34,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด
ราคา 34,800

152 จัดซื้อธงชาติ , ธงสก.

16,600.00

16,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 16,600

154 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

23,490.00

23,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด
ราคา 23,490

155 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าเวลลุค)

156 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

10,458.00

27,800.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0271/63

ราคา 12,400
152 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

เลขที่และวันที่ของสัญญา

อู่ประเสริฐยนต์

ราคา 9485
151 จ้างตัดหญ้าข้างถนน

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

10,458.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน

ลว. 24 สิงหาคม 2563

ลว. 21 สิงหาคม 2563

ลว. 6 สิงหาคม 2563

ลว. 7 สิงหาคม 2563

ลว. 6 สิงหาคม 2563

ลว. 7 สิงหาคม 2563

ลว. 10 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

157 จ้างซ่อมรถ กง 8635 นศ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
29,769.54

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

29,769.54 เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 1991
ราคา 29,769.54

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บ.อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 1991

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0278/63

ราคา 29,769.54

ราคาต่าสุด

ลว. 10 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

158 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
3,960.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

3,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน

160 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

161 จัดซื้อน้ามันเครื่อง

27,570.00

22,860.00

3,000.00

2,592.00

ราคา 3,960

ราคาต่าสุด

27,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0283/63

ราคา 27,570

ราคา 27,570

ราคาต่าสุด

22,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0284/63

ราคา 22,860

ราคา 22,860

ราคาต่าสุด

ร้านฉ้ายยานยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0285/63

ราคา 16,600

ราคาต่าสุด

บ.โรงพิมพ์ดีชัย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0286/63

ราคา 2,592

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0287/63

ราคา 4,320

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0288/63

ราคา 5,026

ราคาต่าสุด

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉ้ายยานยนต์

2,592.00 เฉพาะเจาะจง บ.โรงพิมพ์ดีชัย จากัด
ราคา 2,592

163 จัดซื้อเจลล้างมือสาหรับเด็ก

4,320.00

4,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 4,320

164 จัดซื้อวัสงานบ้านงานครัว

5,026.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0282/63

ราคา 16,600
162 จ้างทาป้ายไวนิล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

ราคา 3,960
159 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

5,026.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 5,026

ลว. 3 กันยายน 2563

ลว. 3 กันยายน 2563

ลว. 3 กันยายน 2563

ลว. 3 กันยายน 2563

ลว. 3 กันยายน 2563

ลว. 3 กันยายน 2563

ลว. 3 กันยายน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

165 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
9,993.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

9,993.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน

27,570.00

11,010.00

ครอบเสา
168 จัดซื้อมาตรวัดน้า

ราคา 9,993

ราคาต่าสุด

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0290/63

ราคา 27,570

ราคาต่าสุด

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0291/63

ราคา 11,010

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครการประปา จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0292/63

ราคา 20,160

ราคา 20,160

ราคาต่าสุด

49,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0293/63

ราคา 49,110

ราคา 49,110

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0294/63

ราคา 10,785

ราคาต่าสุด

เมืองคอนอิเล็คทรอนิกส์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0295/63

ราคา 1,750

ราคาต่าสุด

27,570.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์

169 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

170 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

11,010.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
ราคา 11,010

20,160.00

49,110.00

10,785.00

20,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครการประปา จากัด

10,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 10,785

171 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์

1,750.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0289/63

ราคา 27,570
167 จ้างทาโครงเหล็กเย็บป้ายไวนิลพร้อมเหล็ก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

ราคา 9,993
166 จ้างซ่อมแซมหลังคาและอาคาร ศพด.ทต.ปากนคร

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

1,750.00 เฉพาะเจาะจง เมืองคอนอิเล็คทรอนิกส์
ราคา 1,750

ลว. 3 กันยายน 2563

ลว. 9 กันยายน 2563

ลว. 14 กันยายน 2563

ลว. 14 กันยายน 2563

ลว. 14 กันยายน 2563

ลว. 16 กันยายน 2563

ลว. 3 กันยายน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

172 จ้างทาตรายาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
5,050.00

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

5,050.00 เฉพาะเจาะจง นครบล็อคตรายางการพิมพ์

นครบล็อคตรายางการพิมพ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0296/63

ราคา 5,050

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0297/63

ราคา 13,843

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0298/63

ราคา 30,450

ราคาต่าสุด

ร้านช่างกิตติศักดิ์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0300/63

ราคา 3,580

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0301/63

ราคา 29,500

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0302/63

ราคา 15,625

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0303/63

ราคา 8,878

ราคาต่าสุด

วิธีซื้อหรือจ้าง

ราคา 5,050
173 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

13,843.00

13,843.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 13,843

174 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

30,450.00

30,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด
ราคา 30,450

175 จ้างซ่อมเรืไฟเบอร์

3,580.00

3,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างกิตติศักดิ์
ราคา 3,580

176 จัดซื้อวัสงานบ้านงานครัว

29,500.00

29,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 29,500

177 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

15,625.00

15,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 15,625

178 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

8,878.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ราคากลาง

8,878.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 8,878

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 15 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

179 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
3,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

7,300.00

30,450.00

ราคา 3,000

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0306/63

ราคา 7,300

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0306/63

ราคา 30,450

ราคาต่าสุด

บ.พีเอ็นเอสไฮเทคแอนด์เซอร์วิส

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0309/63

ราคา 4,200

ราคาต่าสุด

ร้านพรชัยก๊อปปี้แอนด์โอเอ

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0310/63

ราคา 10,500

ราคาต่าสุด

บ.เอ ซี ดี ซี ซัพพลาย จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0313/63

ราคา 5,600

ราคาต่าสุด

44,520.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์

อู่ประเสริฐยนต์

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0321/63

ราคา 44,520

ราคา 44,520

ราคาต่าสุด

7,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน

30,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด
ราคา 30,450

182 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นเอสไฮเทคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 4,200

183 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยก๊อปปี้แอนด์โอเอ
ราคา 10,500

184 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้า

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ ซี ดี ซี ซัพพลาย จากัด
ราคา 5,600

185 จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกน้า

44,520.00

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0305/63

ราคา 7,300
181 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

เลขที่และวันที่ของสัญญา

อู่ประเสริฐยนต์

ราคา 3,000
180 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

ลว. 17 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 10 กันยายน 2563

ลว. 13 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
เทศบาลตาบลปากนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

186 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
8,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายงานชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

8,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นเอสไฮเทคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 8,900

187 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

1,140.00

1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาคอม
ราคา 1,140

188 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด
ราคา 2,700

189 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

19,976.00

19,976.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 19,976

190 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

4,750.00

4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน
ราคา 4,750

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บ.พีเอ็นเอสไฮเทคแอนด์เซอร์วิส

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0329/63

ราคา 8,900

ราคาต่าสุด

ร้านลัดดาคอม

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0332/63

ราคา 1,140

ราคาต่าสุด

บ.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0334/63

ราคา 2,700

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0335/63

ราคา 19,976

ราคาต่าสุด

ร้านบูรพาเครื่องเขียน

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ สญ. 0337/63

ราคา 4,750

ราคาต่าสุด

ลว. 15 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 18 กันยายน 2563

ลว. 23 กันยายน 2563

ลว. 25 กันยายน 2563

