สรุ ปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
ประจำเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่
1
2
3
4

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
จัดซื้ อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
จัดซื้ อโดยวิธี E-Bidding
จัดจ้ำงโดยวิธี E-Bidding

จานวนโครงการ
11
12
-

รวมวงเงิน
งบประมาณ
169,751.80
779,340.-

รวมราคากลาง
-

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

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน มกรำคม 2562)
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 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

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
1. จัดซื้ อวัสดุทำงกำรเกษตร
23,040.เฉพำะเจำะจง
นำยแนบ อินอักษร
นำยแนบ อินอักษร
23,040.23,040.บ.สำเพ็ง มำร์เก็ตติ้ง จำกัด
บ.สำเพ็ง มำร์เก็ตติ้ง จำกัด
2. จัดซื้ อของรำงวัล โครงกำรจัดงำน 32,035.80
เฉพำะเจำะจง
32,035.80
32,035.80
วันเด็กแห่งชำติ
3. ซื้ อกระเบื้อง
49,749.เฉพำะเจำะจง
หจก.ส.เกษตรรุ่ งเรื อง
หจก.ส.เกษตรรุ่ งเรื อง
49,749.49,749.4. จ้ ำ ง เ ห ม ำ ป ร ะ ก อ บ อ ำ ห ำ ร 6,200.เฉพำะเจำะจง
น.ส.อำรม รอดทองสุ ข
น.ส.อำรม รอดทองสุ ข
( ข น ม จี น + ข้ ำ ว ผั ด ร ว ม มิ ต ร
6,200.6,200.โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
5. จ้ ำ ง เ ห ม ำ ป ร ะ ก อ บ อ ำ ห ำ ร 3,000.เฉพำะเจำะจง
น.ส.กุคล เถื่อนเหมือน
น.ส.กุคล เถื่อนเหมือน
(ก๋ วยเตี๋ยวผัด) โครงกำรจัดงำนวัน
3,000.3,000.เด็กแห่งชำติ
6. จ้ำงประกอบอำหำรว่ำง โครงกำร
7,000.เฉพำะเจำะจง
นำงสำวอัจฉรำ หนูมำ
นำงสำวอัจฉรำ หนูมำ
วันเด็กแห่งชำติ
7,000.7,000.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
22/2562
วันที่ 2 ม.ค.62
23/2562
วันที่ 3 ม.ค.62
25/2562
วันที่ 7 ม.ค.62
18/2562
วันที่ 8 ม.ค.62
19/2562
วันที่ 8 ม.ค.62
20/2562
วันที่ 8 ม.ค.62

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 8 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
7. จ้ำ งเหมำบริ ก ำรเต็น ท์ โต๊ะ เก้ำ อี้ 5,100.เฉพำะเจำะจง
นำยไพรัช จันทร์มำต
นำยไพรัช จันทร์มำต
แผ่นพื้ น โครงกำรจัดงำนวันเด็ ก
5,100.5,100.แห่งชำติ
8. จ้ำงเหมำเครื่ องเสี ยง โครงกำรจัด 2,000.เฉพำะเจำะจง
นำยไสว คงประเสริ ฐ
นำยไสว คงประเสริ ฐ
งำนวันเด็กแห่งชำติ
2,000.2,000.เฉพำะเจำะจง
9. โครงกำรติ ด ตั้ง กรงเหล็ ก สแตน 60,000.สแตนเลสเกำะขันธ์
สแตนเลสเกำะขันธ์
เลสกั้นผนัง
60,000.60,000.10. จ้ำงเหมำประกอบอำหำร ประชุ ม 1,500.เฉพำะเจำะจง
นำยไกรศร ทิศทอง
นำยไกรศร ทิศทอง
สภำ สมัยที่ 1
1,500.1,500.11. จ้ำงซ่อมแซมป้ ำยไฟจรำจร
12,330.เฉพำะเจำะจง
ช กำรไฟฟ้ ำ
ช กำรไฟฟ้ ำ
12,330.12,330.12. จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
16,000.เฉพำะเจำะจง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
16,000.16,000.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
21/2562
วันที่ 8 ม.ค.62
22/2562
วันที่ 8 ม.ค.62
4/2562
วันที่ 8 ม.ค.62
23/2562
วันที่ 11 ม.ค.62
24/2562
วันที่ 14 ม.ค.62
6/2562
วันที่ 17 ม.ค.62

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
13. โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนนคอนกรี ต 365,000.เฉพำะเจำะจง
หจก.สำมำรถโกวิทย์
หจก.สำมำรถโกวิทย์
เสริ มเหล็ก สำยบ้ำนนำยชำนำญ –
365,000.365,000.บ้ำนนำยจำนง หมู่ที่ 1
14. โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุ งอำคำร 70,000.เฉพำะเจำะจง
นำยปิ ยะ จันทร์มณี
นำยปิ ยะ จันทร์มณี
อบต.หลังเดิม
70,000.70,000.15. จัดซื้ อวัสดุสำนักงำน (กองคลัง)
5,000.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
5,000.5,000.16. จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,567.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
1,567.1,567.17. จัดซื้ อวัสดุสำนักงำน (กองช่ำง)
7,445.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
7,445.7,445.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
5/2562
วันที่ 23 ม.ค.62
6/2562
วันที่ 23 ม.ค.62
27/2562
วันที่ 23 ม.ค.62
28/2562
วันที่ 23 ม.ค.62
29/2562
วันที่ 23 ม.ค.62

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
18. จ้ำงซ่อมรถบรรทุกเอนกประสงค์ 10,700.เฉพำะเจำะจง
อู่โฆษิตกำรช่ำง
อู่โฆษิตกำรช่ำง
10,700.10,700.19. จ้ ำ งท ำป้ ำยไวนิ ล โครงกำรตั ก
510.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
บำตรให้ทำนไฟ
510.510.20. ซื้ อวั ส ดุ อุ ป กรณ์ โครงกำรตั ก 1,410.เฉพำะเจำะจง
ร้ำนหนึ่งพำนิชย์
ร้ำนหนึ่งพำนิชย์
บำตรให้ทำนไฟ
1,410.1,410.21. โครงกำรก่ อสร้ ำงถนน คสล.สำย 296,000.เฉพำะเจำะจง
หจก.สำมำรถโกวิทย์
หจก.สำมำรถโกวิทย์
กำโห่ใต้ – คลองเขต หมู่ที่ 1
296,000.296,000.22. ซื้ อวัสดุสำนักงำน
28,675.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
(สำนักงำนปลัด)
28,675.28,675.23. ซื้ อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
4,830.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
4,830.4,830.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
25/2562
วันที่ 23 ม.ค.62
27/2562
วันที่ 23 ม.ค.62
30/2562
วันที่ 24 ม.ค.62
8/2562
วันที่ 24 ม.ค.62
31/2562
วันที่ 29 ม.ค.62
32/2562
วันที่ 29 ม.ค.62

