สรุ ปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
ประจำเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
จัดซื้ อโดยวิธีตกลงรำคำ
จัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
จัดซื้ อโดยวิธีสอบรำคำ
จัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ
จัดซื้ อโดยวิธีประกวดรำคำ
จัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำ
จัดซื้ อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ
จัดจ้ำงจัดจ้ำงโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

จานวนโครงการ
9
9
-

รวมวงเงิน
งบประมาณ
102,837.49,610.-

รวมราคากลาง
-

รวมราคาทีพ่ จิ ารณา วงเงินต่าหรือสู งกว่ า
หมายเหตุ
คัดเลือก
ราคากลาง (+สู ง)(-ต่ากว่า)
-

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน มกรำคม 2561)
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2561 โดยวิธีปิดประกำศ ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลควนหนองหงษ์
www.knhong.org, www.nakhonlocal.go.th
ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพรำะ…………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)

แบบ สขร. 1

มนัส เจียมแดง
ผูร้ ำยงำน
(นำยมนัส เจียมแดง)
รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ปฏิบตั ิรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลควนหนองหงษ์

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

1.

จ้ำ งท ำวำรสำร องค์ก ำรบริ หำร
ส่ วนตำบลควนหนองหงษ์
จ้ำ งซ่ อ มเครื่ อ งปรั บ อำกำศ 42042-0002 (กองคลัง)
จ้ำงประกอบอำหำร ตำมโครงกำร
จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
จ้ำ งทำป้ ำยไวนิ ล ประชำสัม พัน ธ์
ตำ มโ คร ง กำ รจั ด ง ำ นวั น เ ด็ ก
แห่งชำติ
จั ด ซื้ อวั ส ดุ และอุ ป กรณ์ ตำม
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
จัด ซื้ อ ของตกแต่ ง เวที ย่ อ ย ตำม
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
จัดซื้ อวัสดุยำนพำหนะขนส่ ง

2.
3.
4.

5.
6.
7.

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
30,000.ตกลงรำคำ
บริ ษทั โรงพิมพ์ดีชยั จำกัด
บริ ษทั โรงพิมพ์ดีชยั จำกัด
30,000.30,000.1,600.ตกลงรำคำ
นำยณรงค์ รอดทองสุ ข
นำยณรงค์ รอดทองสุ ข
1,600.1,600.10,500.ตกลงรำคำ
นำงสำวจิรำรัตน์ รักดี
นำงสำวจิรำรัตน์ รักดี
10,500.10,500.510.ตกลงรำคำ นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์ นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
510.510.23,407.-

-

ตกลงรำคำ

16,560.-

-

ตกลงรำคำ

33,200.-

-

ตกลงรำคำ

(ลงชื่อ)

หจก.สำเพ็จมำเก็ตติ้ง
23,407
ลิมำร์
16,560.นำยสำรำญ ไหมสุ วรรณ
32,200.-

หจก.สำเพ็จมำเก็ตติ้ง
23,407
ลิมำร์
16,560.นำยสำรำญ ไหมสุ วรรณ
32,200.-

มนัส เจียมแดง
ผูร้ ำยงำน
(นำยมนัส เจียมแดง)
รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ปฏิบตั ิรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลควนหนองหงษ์

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
25/2561
วันที่ 3 ม.ค.61
26/2561
วันที่ 5 ม.ค.61
27/2561
วันที่ 8 ม.ค.61
28/2561
วันที่ 8 ม.ค.61
23/2561
วันที่ 8 ม.ค.61
24/2561
วันที่ 8 ม.ค.61
25/2561
วันที่ 8 ม.ค.61

ลำดับ
ที่
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

จ้ำงประกอบอำหำรว่ำงและ
เครื่ องดื่ม ตำมโครงกำรจัดงำน
วันเด็กแห่งชำติ
จ้ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ
(สำนักงำนปลัด)
จัดซื้ อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จ้ำ งประกอบอำหำร โครงกำร
ติดตำมผลศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
จ้ำงทำป้ ำยไวนิลประชำสัมพันธ์
ตำมโครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
จ้ำงทำป้ ำยไวนิลประชำสัมพันธ์
โครงกำรตักบำตรให้ทำนไฟ
จัดซื้ อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
2,800
ตกลงรำคำ
นำงนิตยำ วิณรัฐ
นำงนิตยำ วิณรัฐ
2,800.2,800.1,450.-

-

ตกลงราคา

5,290.-

-

ตกลงรำคำ

1,900.-

-

ตกลงรำคำ

510.-

-

ตกลงรำคำ

340.-

-

ตกลงรำคำ

5,290.-

-

ตกลงรำคำ

(ลงชื่อ)

นำยณรงค์ รอดทองสุ ข
1,450.นำงสำวอุไรวรรณ แก้วแกมทอง
5,290.นำงสำวอัจฉรำ หนูมำ
1,900.นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
510.นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
340.นำงสำวอุไรวรรณ แก้วแกมทอง
5,290.-

นำยณรงค์ รอดทองสุ ข
1,450.นำงสำวอุไรวรรณ แก้วแกมทอง
5,290.นำงสำวอัจฉรำ หนูมำ
1,900.นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
510.นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
340.นำงสำวอุไรวรรณ แก้วแกมทอง
5,290.-

มนัส เจียมแดง
ผูร้ ำยงำน
(นำยมนัส เจียมแดง)
รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ปฏิบตั ิรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลควนหนองหงษ์

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลง
ในกำรซื้ อ/จ้ำง
29/2561
วันที่ 10 ม.ค.61
30/2561
วันที่ 10 ม.ค.61
27/2561
วันที่ 17 ม.ค.61
32/2561
วันที่ 23 ม.ค.61
33/2561
วันที่ 23 ม.ค.61
34/2561
วันที่ 24 ม.ค.61
28/2561
วันที่ 17 ม.ค.61

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่
ที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
(บำท)
15. จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์
16,000.ตกลงรำคำ
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
16,000.16. จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ตำม
1,825.ตกลงรำคำ
นำงชวนพิศ ปลีกหนู
โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
1,825.ตกลงราคา
17. จัดซื้ ออำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม
365.นำงสมบูรณ์ นุ รำภักดิ์
ตำมโครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
365.18. จัด ซื้ อ อุ ป กรณ์ อำหำรว่ำ งและ
900.ตกลงรำคำ
หนึ่งพำนิชย์
เครื่ องดื่ม ตำมโครงกำรตักบำตร
900.ให้ทำนไฟ
(ลงชื่อ)

แบบ สขร. 1

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก เลขที่และวันที่ของ
ลงซื้ อ/จ้ำง
สัญญำหรื อข้อตกลง
(บำท)
ในกำรซื้ อ/จ้ำง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
28/2561
16,000.วันที่ 24 ม.ค.61
นำงชวนพิศ ปลีกหนู
29/2561
1,825.วันที่ 24 ม.ค.61
นำงสมบูรณ์ นุ รำภักดิ์
30/2561
365.วันที่ 24 ม.ค.61
หนึ่งพำนิชย์
31/2561
900.วันที่ 24 ม.ค.61

มนัส เจียมแดง
ผูร้ ำยงำน
(นำยมนัส เจียมแดง)
รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ปฏิบตั ิรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลควนหนองหงษ์

