สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
เทศบาลตาบลควนกลาง
วันที่ 1 - 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- พนักงานทาความสะอาด
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- พนง.ขับรถประจาสานักงาน
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- พนง.รักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- คนงานประจารถบรรทุกน้า
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- คนงานประจารถบรรทุกน้า

(นายจาลองกิจ สุขเพิ่ม)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
วันที่.................................................

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

9,000

-

ตกลงจ้าง

-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงหรือจ้าง
นางถนอมศรี หนอนไม้

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9,000

-

ตกลงจ้าง

-

น.ส.กัลยารัตน์ จะรา

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9,000

-

ตกลงจ้าง

-

นายอดินันท์ พาระพัฒน์

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7,500

-

ตกลงจ้าง

-

นายจริก สินจันทร์

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5,500

-

ตกลงจ้าง

-

นายสมพงษ์ หนูจันทร์

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5,500

-

ตกลงจ้าง

(นายสาราญ ลับแสง)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลควนกลาง
วันที่.................................................

-

นายเทพพิทกั ษ์ ทูลนรารักษาพันธ์

(นางอุไร ว่องสกุล)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลควนกลาง
วันที่ .................................................

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
เลขที่ 45/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 46/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 47/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 48/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 49/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 50/59
ลว. 4/1/59

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
เทศบาลตาบลควนกลาง
วันที่ 1 - 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ลาดับที่
7
8
9
10
11
12

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- คนงานทัว่ ไป
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (กองคลัง)
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- ผช.จนท.ป้องกันฯ
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- ผู้ช่วยช่างโยธา
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- พนักงานการเงินและบัญชี
ค่าจ้างเหมาบริการฯ
- พนง.การเงินและบัญชี

(นายจาลองกิจ สุขเพิ่ม)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
วันที่.................................................

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

4,500

-

ตกลงจ้าง

-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงหรือจ้าง
นายสมโชค ริยาพันธ์

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6,000

-

ตกลงจ้าง

-

นางโสภา ณ นคร

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9,000

-

ตกลงจ้าง

-

นายสิทธิพงษ์ บ้างเพ็ญจงเปีย

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12,000

-

ตกลงจ้าง

-

นายอัศวิน โภชนาทาน

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6,500

-

ตกลงจ้าง

-

น.ส.ฐิตาภา ปะทา

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6,500

-

ตกลงจ้าง

(นายสาราญ ลับแสง)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลควนกลาง
วันที่.................................................

-

น.ส.เบญจมาศ จินดานิล

(นางอุไร ว่องสกุล)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลควนกลาง
วันที่ .................................................

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องวสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
เลขที่ 51/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 54/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 52/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 53/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 55/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 56/59
ลว. 4/1/59

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
เทศบาลตาบลควนกลาง
วันที่ 1 - 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ลาดับที่
13
14

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
จ้างทาเว็บไซต์

15

ซื้อวัสดุสานักงาน
- หมึกถ่ายเอกสาร
จ้างเหมาทาสีเกาะกลาง

16

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(นายจาลองกิจ สุขเพิ่ม)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
วันที่.................................................

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

15,000

-

ตกลงจ้าง

-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงหรือจ้าง
สมบูรณ์เว็บดีไซน์

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

24,000

-

ตกลงซื้อ

-

บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโตเมชั่น จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

29,260

-

ตกลงจ้าง

-

กะทูนก่อสร้าง

30,830

-

ตกลงซื้อ

(นายสาราญ ลับแสง)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลควนกลาง
วันที่.................................................

-

บ้านคอมพ์

(นางอุไร ว่องสกุล)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลควนกลาง
วันที่ .................................................

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องวสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
เลขที่ 59/59
ลว. 4/1/59
เลขที่ 72/59
ลว. 2/2/59
เลขที่ 75/59
ลว. 2/2/59
เลขที่ 74/59
ลว. 2/2/59

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ / จัดจ้าง
ของเทศบาลตาบลควนกลาง
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

วิธีการจัดซื้อ / จัดจ้าง

จานวนโครงการ

รวมเงิน
งบประมาณ

รวมราคากลาง

1

จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

2

54,830.00

-

2

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

14

134,260.00

-

3

จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

4

จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

5

จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา

6

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

7

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
16

189,090.00

-

รวม

รวมราคาที่

วงเงินค่าหรือสูง

พิจารณา

กว่าราคากลาง

คัดเลือก

(- ตา ) ( + สูง )

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามแบบ (สชร.1) ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 เผยแพร่ เมื่อวันที่ ……............................ โดย อินเทอร์เน็ต www.khuanklang.go. th
 ไม่ได้นาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้างตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่ เพราะ....................
(นายจาลองกิจ สุขเพิ่ม)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

(นายสาราญ ลับแสง)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลควนกลาง

วันที.่ ................................................

วันที่.................................................

(นางอุไร ว่องสกุล)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลควนกลาง
วันที่ .................................................

หมายเหตุ

