ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
เรื่อง ประกาศผลการดาเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
...................................................................
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึง่ เกี่ยวกับการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทาผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน
(ตามแบบ สขร.1) เพื่อดัชนีสาหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้
ดาเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1
ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)......................................................
( นายสามารถ ขอดเตชะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
ลาดับที่

1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองช่าง)

20,750

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(สานักปลัด)

2,500

3

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

4,100

4,100

เฉพาะเจาะจง นครน่านเซนเตอร์ เสนอ นครน่านเซนเตอร์ เสนอ
ราคา 4,100 บาท
ราคา 4,100 บาท

4

จ้างเหมาบริการทาป้ายประชา
สัมพันธ์ภาษี ประจาปี 2562

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางโฆษณาฯ ร้านเชียงกลางโฆษณาฯ

2

20,750 เฉพาะเจาะจง ร้านบอยคอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลือกโดยสรุป
ร้านบอยคอมพิวเตอร์

เสนอราคา20,750บาท เสนอราคา20,750บาท

2,500

เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เน็ตรูมฯ

ร้านอินเตอร์เน็ตรูมฯ

เสนอราคา 2,500 บาท เสนอราคา 2,500 บาท

เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท

(กองคลัง)
5

จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยน
อะไหล่รถยนต์ กข.3066

6,950

6,950

เฉพาะเจาะจง อู่ช่างอ๋อง เสนอราคา
6,950 บาท

6

จ้างเหมาบริการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

1,100

1,100

เฉพาะเจาะจง บอยคอมพิวเตอร์ เสนอ บอยคอมพิวเตอร์ เสนอ
ราคา 1,100 บาท
ราคา 1,100 บาท

7

จ้างเหมาบริการซ่อมปั้มน้า

5,540

5,540

เฉพาะเจาะจง อู่มนตรีการช่าง เสนอ
ราคา 5,540 บาท

รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
80-7486 น่าน

อู่ช่างอ๋อง เสนอราคา
6,950 บาท

อู่มนตรีการช่าง เสนอ
ราคา 5,540 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อ
อาชีพขาย
เลขที่ 15/2562
พัสดุโดยตรง ลว.6 กุมภาพันธ์ 2562
เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อ
อาชีพขาย
เลขที่ 17/2562
พัสดุโดยตรง ลว.21 กุมภาพันธ์ 2562
เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อ
อาชีพขาย
เลขที่ 18/2562
พัสดุโดยตรง ลว.27 กุมภาพันธ์ 2562
เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งจ้าง
อาชีพขาย
เลขที่ 13/2562
พัสดุโดยตรง ลว.5 กุมภาพันธ์ 2562
เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งจ้าง
อาชีพขาย
เลขที่ 14/2562
พัสดุโดยตรง ลว.5 กุมภาพันธ์ 2562
เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งจ้าง
อาชีพขาย
เลขที่ 15/2562
พัสดุโดยตรง ลว.5 กุมภาพันธ์ 2562
เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งจ้าง
อาชีพขาย
เลขที่ 16/2562
พัสดุโดยตรง ลว.13 กุมภาพันธ์ 2562

-2ลาดับที่

7
8
9
10

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการซ่อม

คอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)
จ้างเหมาบริการซ่อม

คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
จ้างเหมาบริการทาป้าย
เลือกตั้ง (สานักปลัด)
จ้างเหมาบริการซ่อมปั้มน้า

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดจ้าง

2,900
3,800
18,000
5,510

รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
80-7486 น่าน
11

จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิล
หยุดเผาป่า (สานักปลัด)

12

อาหารเสริม(นม) ศพด.

13

อาหารเสริม(นม) โรงเรียน

2,000
41,055
111,669
.60

2,900

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เน็ตรูมฯ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลือกโดยสรุป
ร้านอินเตอร์เน็ตรูมฯ

เพระเป็นผู้มี
เสนอราคา 2,900 บาท เสนอราคา 2,900 บาท
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง
3,800 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เน็ตรูมฯ ร้านอินเตอร์เน็ตรูมฯ
เพระเป็นผู้มี
เสนอราคา 3,800 บาท เสนอราคา 3,800 บาท
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง
18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเพรชจ้า มีเดีย
ร้านเพรชจ้า มีเดีย เสนอ เพระเป็นผู้มี
เสนอราคา18,000บาท ราคา18,000บาท
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง
5,510 เฉพาะเจาะจง อู่มนตรีการช่าง เสนอ อู่มนตรีการช่าง เสนอ
เพระเป็นผู้มี
ราคา 5,510 บาท
ราคา 5,510 บาท
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง
2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางโฆษณาฯ ร้านเชียงกลางโฆษณาฯ
เพระเป็นผู้มี
เสนอราคา 2,000 บาท เสนอราคา 2,000 บาท
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง
บ.อานุภาพ พี.ที.น่าน
41,055 เฉพาะเจาะจง บ.อานุภาพ พี.ที.น่าน
เพระเป็นผู้มี
จากัด เสนอราคา
จากัด เสนอราคา
อาชีพขาย
41,055 บาท
41,055 บาท
พัสดุโดยตรง
บ.อานุภาพ พี.ที.น่าน
111,669 เฉพาะเจาะจง บ.อานุภาพ พี.ที.น่าน
เพระเป็นผู้มี
จากัด เสนอราคา
จากัด เสนอราคา
.60
อาชีพขาย
111,669.60 บาท 111,669.60 บาท
พัสดุโดยตรง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 17/2562
ลว.13 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 18/2562
ลว.18 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 19/2562
ลว.19 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 20/2562
ลว.20 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 21/2562
ลว.21 กุมภาพันธ์ 2562

สัญญาซื้อ-ขาย
เลขที่ 3/2562
ลว.4 กุมภาพันธ์ 2562
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 4/2562
ลว.8 กุมภาพันธ์ 2562

