
 

  

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  

เรื่องเรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน สิงหาคมสิงหาคม    25592559  

ประจําปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 25592559  

.................................................... 

  ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให

ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9(8) แหงพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540    

โดยใหหนวยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนรายเดือน   

ทุกๆ เดือน โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดจางวงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ หรือจาง รายช่ือผูเขา

เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผูเสนอราคารายน้ัน

โดยสรุป เพื่อเปนดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน 

   ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

 

 

       (นายสิทธิพร  จิเหลา) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 
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สรุปแผนการดําเนินการจดัซ้ือจดัจางในรอบเดอืน สิงหาคม  2559 

ช่ือหนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 

 

ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงนิ

งบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ ผูท่ีไดรับการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ท่ี (ราคากลาง) ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีเสนอ โดยสังเขป 
1 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุของกองชาง 8,600.00 ตกลงราคาซื้อ บางสักแอร & 8,600.00 บางสักแอร & 8,600.00 เปนผูท่ีมีอาชีพขายสินคานี้โดยตรง 

    เซอรวิส   เซอรวิส     

                  

2 จัดซื้อถุงดํา  ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ- 1,400.00 ตกลงราคาซื้อ สิริวัลย 1,400.00 สิริวัลย 1,400.00 เปนผูท่ีมีอาชีพขายสินคานี้โดยตรง 

  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ   เคร่ืองเขียน   เคร่ืองเขียน     

                  

3 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 , น้ํามันเคร่ือง 2T 4,069.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.จ. 4,069.00 หจก.จ. 4,069.00 เปนผูท่ีมีอาชีพขายสินคานี้โดยตรง 

  ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-   เจริญโรจน   เจริญโรจน     

  พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ             

                  

4 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุของกองการศึกษา 4,655.00 ตกลงราคาซื้อ รานเอสวาย 4,655.00 รานเอสวาย 4,655.00 เปนผูท่ีมีอาชีพขายสินคานี้โดยตรง 

    

อิเล็กทรอนิกส

กันตัง   

อิเล็กทรอนิกส

กันตัง     

                  

5 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ ตามโครงการแขงขันทักษะทาง 7,184.00 ตกลงราคาซื้อ สิริวัลย 7,184.00 สิริวัลย 7,184.00 เปนผูท่ีมีอาชีพขายสินคานี้โดยตรง 

  วิชาการระดับปฐมวัย  คร้ังท่ี 3 ประจําป 2559   เคร่ืองเขียน   เคร่ืองเขียน     

                  

 

หนาที่ 1/5 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ( อบต.เกาะลิบง ) http://kohlibong.go.th/public/procure/backend/download/menu/...

2 of 6 2019-10-22 13:15:58 PM



สรุปแผนการดําเนินการจดัซ้ือจดัจางในรอบเดอืน สิงหาคม  2559 

ช่ือหนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 

ท่ี (ราคากลาง) ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีเสนอ โดยสังเขป 

6 จัดซื้ออาหารกลอง  อาหารวางพรอมเคร่ืองด่ืม 10,000.00 ตกลงราคาซื้อ  นายบิดล    10,000.00  นายบิดล    10,000.00 เปนผูท่ีมีอาชีพขายสินคานี้โดยตรง 

  ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE   คงเหลา   คงเหลา     

                  

7 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ  สําหรับการฝกอบรม 2,000.00 ตกลงราคาซื้อ สิริวัลย 2,000.00 สิริวัลย 2,000.00 เปนผูท่ีมีอาชีพขายสินคานี้โดยตรง 

  ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE   เคร่ืองเขียน   เคร่ืองเขียน     

                  

8 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุของกองการศึกษา 6,800.00 ตกลงราคาซื้อ รานเอสวาย 6,800.00 รานเอสวาย 6,800.00 เปนผูท่ีมีอาชีพขายสินคานี้โดยตรง 

    

อิเล็กทรอนิกส

กันตัง   

อิเล็กทรอนิกส

กันตัง     

                  

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุของสํานักงานปลัด 10,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.เตางาม 10,000.00 หจก.ส.เตางาม 10,000.00 เปนผูท่ีมีอาชีพขายสินคานี้โดยตรง 

    กอสราง   กอสราง     

                  

10 จางเขียนปายไวนิลประชาสัมพันธ  ตามโครงการจัดกิจกรรม 432.00 ตกลงราคาจาง รานสปอรตไลท 432.00 รานสปอรตไลท 432.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ             
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สรุปแผนการดําเนินการจดัซ้ือจดัจางในรอบเดอืน สิงหาคม  2559 

ช่ือหนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 

ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก 

ที่ (ราคากลาง) ราคาที่เสนอ และราคาทีเ่สนอ โดยสังเขป 

11 จางเขียนปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจา 700.00 ตกลงราคาจาง รานสปอรตไลท 700.00 รานสปอรตไลท 700.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  สิริกิต พระบรมราชินีนาถ พรอมกรอบไม             

                  

12 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอรของกองการศึกษา 400.00 ตกลงราคาจาง รานเข่ือนเพชร 400.00 รานเข่ือนเพชร 400.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

    คอมพิวเตอร   คอมพิวเตอร     

                  

13 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 750.00 ตกลงราคาจาง หจก.ตรังซีที 750.00 หจก.ตรังซีที 750.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  ของกองการศึกษา   วิศวกรรมไฟฟา   วิศวกรรมไฟฟา     

                  

14 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เคร่ืองพร้ินเตอร) 8,850.00 ตกลงราคาจาง หจก.ไฮเทคออโต 8,850.00 หจก.ไฮเทคออโต 8,850.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  ของกองการศึกษา   

เมชั่น แอนด

เซอรวิส   

เมชั่น แอนด

เซอรวิส     

        2005   2005     

15 จางเขียนปายไวนิล ตามโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 1,728.00 ตกลงราคาจาง รานสปอรตไลท 1,728.00 รานสปอรตไลท 1,728.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  ระดับปฐมวัย  คร้ังท่ี 3             
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สรุปแผนการดําเนินการจดัซ้ือจดัจางในรอบเดอืน สิงหาคม  2559 

ช่ือหนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 

ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก 

ที่ (ราคากลาง) ราคาที่เสนอ และราคาทีเ่สนอ โดยสังเขป 

16 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 7,600.00 ตกลงราคาจาง หจก.ตรังซีที 7,600.00 หจก.ตรังซีที 7,600.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  ของสํานักงานปลัด   วิศวกรรมไฟฟา   วิศวกรรมไฟฟา     

                  

17 จางเขียนปายไวนิลประชาสัมพันธ 2,432.00 ตกลงราคาจาง รานสปอรตไลท 2,432.00 รานสปอรตไลท 2,432.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE             

                  

18 จางเหมาถายเอกสารรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 1,375.00 ตกลงราคาจาง 

รานจันทรา

ธุรกิจ 1,375.00 

รานจันทรา

ธุรกิจ 1,375.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  ประจําป 2560             

                  

19 จางโครงการซอมแซมระบบไฟฟา ศพด.บานมดตะนอย 46,000.00 ตกลงราคาจาง นายสุคิด   46,000.00 นายสุคิด   46,000.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  หมูท่ี 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง   ทองเหมือน   ทองเหมือน     

                  

20 จางโครงการซอมแซมหลังคา ศพด.บานมดตะนอย 7,280.00 ตกลงราคาจาง นายมะหะหมัด 7,280.00 นายมะหะหมัด 7,280.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  หมูท่ี 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง   ยาชะรัด   ยาชะรัด     
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สรุปแผนการดําเนินการจดัซ้ือจดัจางในรอบเดอืน สิงหาคม  2559 

ช่ือหนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 

ลําดับ งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก 

ที่ (ราคากลาง) ราคาที่เสนอ และราคาทีเ่สนอ โดยสังเขป 

21 จางเขียนปายไวนิล  ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาองค- 432.00 ตกลงราคาจาง รานสปอรตไลท 432.00 รานสปอรตไลท 432.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  ความรูแกบุคลากร  ประจําปงบประมาณ 2559             

                  

22 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสงรถจักรยานยนต 3,450.00 ตกลงราคาจาง นายเจะหมัน 3,450.00 นายเจะหมัน 3,450.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  พวงขางของสํานักงานปลัด   คงสมุทร   คงสมุทร     

                  

23 จางเหมารถทัวรปรับอากาศ 2 ชั้น  ตามโครงการสงเสริม 10,000.00 ตกลงราคาจาง 

หจก.จินดาการ

ไฟฟา 10,000.00 

หจก.จินดาการ

ไฟฟา 10,000.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  และพัฒนาองคความรูแกบุคลากร ประจําป 2559             

                  

24 สอบราคาจางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายแหลม- 657,000.00 สอบราคาจาง หจก.กันตังพันธุ 657,000.00 หจก.กันตังพันธุ 657,000.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  โตะชัย-ทุงหญาคา หมูท่ี 1 - หมูท่ี 5  ต.เกาะลิบง   คอนตรัคชั่น   คอนตรัคชั่น     

  อ.กันตัง  จ.ตรัง             

                  

25 สอบราคาจางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงจีน 657,000.00 สอบราคาจาง หจก.กันตังพันธุ 449,000.00 หจก.กันตังพันธุ 449,000.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  หมูท่ี 1 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง  จ.ตรัง   คอนตรัคชั่น   คอนตรัคชั่น     

                  

26 สอบราคาจางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลัง 117,500.00 สอบราคาจาง นายเจะหมัน 117,500.00 นายเจะหมัน 117,500.00 เปนผูประกอบอาชีพรับจางดานนี้ 

  มัสยิดหาดยาว  หมูท่ี 6 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง  จ.ตรัง   คงสมุทร   คงสมุทร     
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