สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…พฤศจิกายน..2562..........
(ชื่อหน่วยงาน)....สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
(๑)
วันที่…6.... เดือน ......ธันวาคม..... พ.ศ. ....2562.................

ลําดับที่

1
2

3
4
5
6
7
8
9

(๒)

3,000

3,000 เฉพาะเจาะจง หสม. เก็ท ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้ง
จํานวน 3,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
(๘)
(๙)
ที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง
จ้าง(๑๐)
หสม. เก็ท ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้ง ราคาต่ําสุด
5/2563 วันที่ 8 พ.ย.2563
จํานวน 3,000 บาท

5,000

5,000 เฉพาะเจาะจง นายธรรมรงค์ จองเจริญผล
จํานวน 5,000 บาท

นายธรรมรงค์ จองเจริญผล
จํานวน 5,000 บาท

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
หรือจ้าง
จ้าง
จ้างทําไวนิล
ประชาสัมพันธ์"วันพระ
บิดาแห่งฝนหลวง"
ขนาด ๒๐๐ x ๕๐๐ ซม.
จ้างเหมาวงดุริยางค์
บรรเลงสรรเสริญพระ
บารมีและเพลงมหาฤกษ์
จ้างจัดดอกไม้และ
ตกแต่งบริเวณพิธีวาง
พานพุ่มดอกไม้สด เนื่อง
ใน "วันพระบิดาแห่งฝน
หลวง" ประจําปี 2562
จ้างทําไวนิลและสติก
เกอร์ติดโฟมบอร์ด
สําหรับจัดนิทรรศการ
จ้างทําอักษรฉลุ ทําเนียบ
ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน ๑๑ รายการ
ซื้อหมึก Canon BK Y
MC
ซื้อกล่องโบว์ชัวร์ ๔ ช่อง
จ้างทําตรายาง

แบบ สขร.๑

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
(๗)
เสนอ

ราคาต่ําสุด

6/2563 วันที่ 8 พ.ย.2562

28,880 28,880 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้พรหมจักร์ สงขลา ร้านบ้านดอกไม้พรหมจักร์
จํานวน 28,880 บาท
สงขลา จํานวน 28,880 บาท

ราคาต่ําสุด

7/2563 วันที่ 8 พ.ย.2562

บริษัท เอวีเอ็น แอดเวอร์ไทซิง
แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จํานวน
3,120 บาท
ร้านไทศิลป์ จํานวน 540 บาท
ร้านเล็กพร้อมภัณฑ์ จํานวน
6045 บาท
ร้านไอที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จํานวน 1200 บาท
ร้านเล็กพร้อมภัณฑ์ จํานวน
640 บาท
ร้านอักษรชัยตรายาง จํานวน
1,250 บาท

ราคาต่ําสุด

8/2563 วันที่ 8 พ.ย.2562

ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด

8/2563 วันที่ 11 พ.ย.62
4/2563 วันที่ 14 พ.ย.62

ราคาต่ําสุด

3/2563 วันที่ 14 พ.ย.62

ราคาต่ําสุด

5/2563 วันที่ 19 พ.ย.62

ราคาต่ําสุด

9/2563 วันที่ 19 พ.ย.62

3,120
540
6,045
1,200
640
1,250

3,120 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีเอ็น แอดเวอร์ไทซิง
แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จํานวน
3,120 บาท
540 เฉพาะเจาะจง ร้านไทศิลป์ จํานวน 540 บาท
6,045 เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กพร้อมภัณฑ์ จํานวน
6045 บาท
1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จํานวน 1200 บาท
640 เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กพร้อมภัณฑ์ จํานวน 640
บาท
1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรชัยตรายาง จํานวน
1,250 บาท

(๒)

ลําดับที่
10

11
12

13

14

15

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
หรือจ้าง
จ้าง
เสนอ
จ้างถ่ายเอกสาร
232
232 เฉพาะเจาะจง ร้านสันติภาพ จํานวน 232 บาท
จดหมายข่าวเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
สงขลา ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถยต์ราชการ
8067.80 8067.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันปัตตานี
หมายเลขทะเบียน กท
(2000) จํากัด จํานวน
๔๗๒๓
8,067.80 บาท
จ้างถ่ายเอกสาร
836
836 เฉพาะเจาะจง ร้านสันติภาพ จํานวน 836 บาท
ประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสงขลา
216
216 เฉพาะเจาะจง ร้านสันติภาพ จํานวน 216 บาท
จ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จังหวัด
สงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสารแบบ
5,088 5,088 เฉพาะเจาะจง ร้านสันติภาพ จํานวน 5,088
ประเมินศักยภาพเพื่อ
บาท
จัดกลุ่มเกษตรกร
โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่จังหวัดสงขลา ปี
จ้างทําพานพุ่มดอกไม้
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางอุษา เส้งวุน่ จํานวน 1,000
บาท
สดโทนสีเหลือง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
(๘)
(๙)
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
ที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านสันติภาพ จํานวน 232 บาท ราคาต่าํ สุด
10/2563 วันที่ 25 พ.ย.62

บริษัท สยามนิสสันปัตตานี
ราคาต่ําสุด
(2000) จํากัด จํานวน
8,067.80 บาท
ร้านสันติภาพ จํานวน 836 บาท ราคาต่าํ สุด

11/2563 วันที่ 26 พ.ย.62

ร้านสันติภาพ จํานวน 216 บาท ราคาต่ําสุด

13/2562 วันที่ 28 พ.ย.62

ร้านสันติภาพ จํานวน 5,088
บาท

ราคาต่ําสุด

14/2562 วันที่ 29 พ.ย.62

นางอุษา เส้งวุ่น จํานวน 1,000 ราคาต่ําสุด
บาท

15/2562 วันที่ 29 พ.ย.62

12/2563 วันที่ 26 พ.ย.62

(๒)

ลําดับที่
16

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
หรือจ้าง
จ้าง
จ้างซ่อมเครื่อง
สแกนเนอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์
1000000124160

600

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
(๗)
เสนอ

600 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จํานวน 600 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
(๘)
(๙)
ที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง
(๑๐)
จ้าง
ร้านไอที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ราคาต่ําสุด
16/2562 วันที่ 29 พ.ย.62
จํานวน 600 บาท

หมายเหตุ : ช่องที่ (๑) ให้ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ช่องที่ (๒) ให้เรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง
ช่องที่ (๓) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง
ช่องที่ (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด
ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
ช่องที่ (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
ช่องที่ (๖) ให้ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้น
ช่องที่ (๗) ให้ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ช่องที่ (๙) ให้ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น

