สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
เทศบาลตาบลกะปาง
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
ซินเฮงพานิช

ราคา (บาท)
17,500.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ซินเฮงพานิช

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
สรุป
ซื้อ/จ้าง

ราคา (บาท)
17,500.00 สืบราคาแล้ว
39/2562
เป็นราคาที่ 15/03/2562
เหมาะสม

1 ซื้ออุปกรณ์กีฬา สาหรับโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตาบล
กะปาง จานวน 7 รายการ

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง

2 ซื้อถ้วยรางวัล สาหรับโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตาบลกะ
ปาง ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ รายการ

14,740.00 14,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี คอมพิวเตอร์
แอนด์ โอเอ จากัด

14,740.00 บริษัท เอสทีพี คอมพิวเตอร์
แอนด์ โอเอ จากัด

14,740.00 สืบราคาแล้ว
40/2562
เป็นราคาที่ 15/03/2562
เหมาะสม

3 ซื้อต้นทองอุไร จานวน ๑๐๐ ต้น (โครงการถนนสวยงามใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร)

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ.พี.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

75,000.00 เอ.พี.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

75,000.00 สืบราคาแล้ว
41/2562
เป็นราคาที่ 18/03/2562
เหมาะสม

4 ซื้อเทปสายไฟ จานวน ๑ ม้วน

5 ซื้อท่อดูดน้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

6 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน ๓,๙๖๒ โด๊ส พร้อมป้าย
แขวนคอ ใบทะเบียนประวัติ และอุปกรณ์ในการฉีด
7 ซื้อเครื่องโทรศัพท์สานักงาน จานวน 1 เครื่อง

8 ซื้อเครื่องโทรสาร จานวน ๑ เครื่อง

9 จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาเนื่องในพิธีสดุดี "วันถลางชนะศึก"

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วิส

1,000.00

ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วิส

1,000.00 สืบราคาแล้ว
42/2562
เป็นราคาที่ 18/03/2562
เหมาะสม

54,700.00 54,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วิส

54,700.00

ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วิส

54,700.00 สืบราคาแล้ว
43/2562
เป็นราคาที่ 18/03/2562
เหมาะสม

118,860.00 118,860.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้
จากัด

118,860.00 บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้
จากัด

118,860.00 สืบราคาแล้ว
44/2562
เป็นราคาที่ 25/03/2562
เหมาะสม

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

1,100.00 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

1,100.00 สืบราคาแล้ว
45/2562
เป็นราคาที่ 26/03/2562
เหมาะสม

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

9,990.00 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

9,990.00 สืบราคาแล้ว
46/2562
เป็นราคาที่ 26/03/2562
เหมาะสม

1,000.00

1,000.00 สืบราคาแล้ว
66/2562
เป็นราคาที่ 11/03/2562
เหมาะสม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางณัฐนุช แก้วหล้า

นางณัฐนุช แก้วหล้า

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
เทศบาลตาบลกะปาง
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

10 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน ประจาปี 2562 จานวน 1 ป้าย รายละเอียดดังนี้ ป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2 x 2.5 เมตร โดยมีข้อความในป้าย
่เทศบาลต
าบลกะปางก
าหนดบอากาศ
11 ตามที
จ้างเหมาบริ
การรถยนต์
โดยสารปรั

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
1,000.00

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
สรุป
ซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
กันต์ศิลป์ดีไซน์

ราคา (บาท)
1,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
กันต์ศิลป์ดีไซน์

ราคา (บาท)
1,000.00 สืบราคาแล้ว
67/2562
เป็นราคาที่ 11/03/2562
เหมาะสม

ฤทธิรงค์ รักช้าง

36,000.00

ฤทธิรงค์ รักช้าง

36,000.00 สืบราคาแล้ว
68/2562
เป็นราคาที่ 11/03/2562
เหมาะสม

อู่สามพี่น้องเซอร์วิส

7,200.00

อู่สามพี่น้องเซอร์วิส

7,200.00 สืบราคาแล้ว
69/2562
เป็นราคาที่ 12/03/2562
เหมาะสม

12 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒
นครศรีธรรมราช

7200

13 จ้างซ่อมแซมเกียร์แป๊ะของรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บพ
๕๓๖๔ นครศรีธรรมราช

9,300.00

9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี คอมพิวเตอร์
แอนด์ โอเอ จากัด

9,300.00 บริษัท เอสทีพี คอมพิวเตอร์
แอนด์ โอเอ จากัด

9,300.00 สืบราคาแล้ว
70/2562
เป็นราคาที่ 14/03/2562
เหมาะสม

14 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.2*2.4 เมตร จานวน 4 ป้าย และป้าย
ไวนิล ขนาด 2*5.89 เมตร จานวน 1 ป้าย

4,660.00

4,660.00 เฉพาะเจาะจง

กันต์ศิลป์ดีไซน์

4,660.00

กันต์ศิลป์ดีไซน์

4,660.00 สืบราคาแล้ว
71/2562
เป็นราคาที่ 14/03/2562
เหมาะสม

576.00

576.00 เฉพาะเจาะจง

กันต์ศิลป์ดีไซน์

576.00

กันต์ศิลป์ดีไซน์

576.00 สืบราคาแล้ว
72/2562
เป็นราคาที่ 14/03/2562
เหมาะสม

16 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วย - จัดโต๊ะหมู่บูชา จานวน ๗
โต๊ะ พร้อมตกแต่งผ้ารอบโต๊ะหมู่บูชา - จัดพานดอกไม้สด จานวน
๕ พาน - จัดพานดอกไม้สดสาหรับประธานวางถ้วยสักการะ
จานวน ๑ พาน

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นาง ศิริพรรณ์ เพียรดี

4,000.00

นาง ศิริพรรณ์ เพียรดี

4,000.00 สืบราคาแล้ว
73/2562
เป็นราคาที่ 14/03/2562
เหมาะสม

17 เช่าเหมาเต็นท์ ๒ หลัง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จานวน ๑๙ วัน (โครงการ
แข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตาบลกะปาง ประจาปี ๒๕๖๒)

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภชัย คงทองคา

9,500.00

นายศุภชัย คงทองคา

9,500.00 สืบราคาแล้ว
74/2562
เป็นราคาที่ 15/03/2562
เหมาะสม

15 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการวันท้องถิ่นไทย

7200 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
เทศบาลตาบลกะปาง
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

18 เช่าเหมาเครื่องเสียง จานวน ๖ รายการ ระยะเวลา ๑๙ วัน
(โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตาบลกะปาง ประจาปี ๒๕๖๒)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
สรุป
ซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายเมธี พรหมศร

ราคา (บาท)
14,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายเมธี พรหมศร

ราคา (บาท)
14,000.00 สืบราคาแล้ว
75/2562
เป็นราคาที่ 15/03/2562
เหมาะสม

19 จ้างทาเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5
เมษายน 2562

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัญมน เวชศาสตร์

4,500.00

นางธัญมน เวชศาสตร์

4,500.00 สืบราคาแล้ว
76/2562
เป็นราคาที่ 15/03/2562
เหมาะสม

20 จ้างเตรียมสนามแข่งขัน "มหกรรมกีฬาตาบลกะปาง"

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายประสาร ปลอดรอด

4,900.00

นายประสาร ปลอดรอด

4,900.00 สืบราคาแล้ว
77/2562
เป็นราคาที่ 15/03/2562
เหมาะสม

21 จ้างล้างตู้แอร์ด้านหลัง โอริง เวก - เติมน้ายาใหม่ทั้งระบบ (รถ
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS หมายเลขทะเบียน กน 675
นครศรีธรรมราช)

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวีรพงษ์ เครื่องเย็น

2,300.00

ร้านวีรพงษ์ เครื่องเย็น

2,300.00 สืบราคาแล้ว
78/2562
เป็นราคาที่ 18/03/2562
เหมาะสม

22 จ้างทาป้ายแผ่นเหล็กห้ามทิ้งขยะ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 ป้าย

4,950.00

4,950.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยยุทธ สายสิญจน์

4,950.00

นายชัยยุทธ สายสิญจน์

4,950.00 สืบราคาแล้ว
79/2562
เป็นราคาที่ 21/03/2562
เหมาะสม

23 จ้างทาไม้หลักปักแนว จานวน 750 อัน

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิทยา นิลแสงใส

3,750.00

นายวิทยา นิลแสงใส

3,750.00 สืบราคาแล้ว
80/2562
เป็นราคาที่ 21/03/2562
เหมาะสม

19,038.00 11,886.00 เฉพาะเจาะจง

นางอรกานต์ อุ่นจิต

11,886.00

นางอรกานต์ อุ่นจิต

11,886.00 สืบราคาแล้ว
81/2562
เป็นราคาที่ 21/03/2562
เหมาะสม

อู่สามพี่น้องเซอร์วิส

2,180.00

อู่สามพี่น้องเซอร์วิส

2,180.00 สืบราคาแล้ว
82/2562
เป็นราคาที่ 25/03/2562
เหมาะสม

24 จ้างเหมาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์ ในพื้นที่ตาบลกะปาง

25 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 2386
นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับระบบน้ามันหล่อลื่นต่างๆ
26 จ้างทาวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

2,180.00

2,180.00 เฉพาะเจาะจง

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จากัด

99,000.00 บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จากัด

99,000.00 สืบราคาแล้ว
83/2562
เป็นราคาที่ 26/06/2562
เหมาะสม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
เทศบาลตาบลกะปาง
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

27 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0031,
416-59-0040 และ 416-57-0029
28 จ้างเหมาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย รายเดือนเมษายน ๒๕๖๒

29 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการ
30 จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ของเทศบาลตาบลกะปาง 1 อัตรา จานวน 6 งวด
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
1,200.00

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
สรุป
ซื้อ/จ้าง

ราคา (บาท)
ราคา (บาท)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี คอมพิวเตอร์
1,200.00 บริษัท เอสทีพี คอมพิวเตอร์
1,200.00 สืบราคาแล้ว
84/2562
แอนด์ โอเอ จากัด
แอนด์ โอเอ จากัด
เป็นราคาที่ 26/03/2562
เหมาะสม

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,295.00

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

นายศรัทธา รัตนบุรี

27,000.00

นายศรัทธา รัตนบุรี

1,295.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรภัทร
การพิมพ์

1,295.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรภัทร
การพิมพ์

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรประสิทธิ์ ราเทียมเมฆ

54,000.00 นายพรประสิทธิ์ ราเทียมเมฆ

27,000.00 สืบราคาแล้ว
85/2562
เป็นราคาที่ 27/03/2562
เหมาะสม
86/2562
1,295.00 สืบราคาแล้ว 27/03/2562
86/2562
เป็นราคาที่
เหมาะสม

29/03/2562

54,000.00 สืบราคาแล้ว 3/2562
เป็นราคาที่ 29/03/2562
เหมาะสม

