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

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

จานวนโครงการ
4
15
-

รวมวงเงิน
งบประมาณ
62,438.00
3,090,040.00
-

รวมราคากลาง
-

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

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2562)
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 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

ลำดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
โครงกำรก่อสร้ ำงถนน คสล.สำย 204,000.ทำงเข้ำโรงจอดรถ อบต.
จ้ำงเหมำทำป้ ำยบอร์ ดเลือกตั้ง
23,250.จ้ ำ งท ำอำหำรกลำงวั น พร้ อม
อำหำรว่ำงประชุมสภำ
จัดซื้ อวัคซี นโรคพิษสุ นขั บ้ำ

1,500.41,600.-

โครงกำรก่ อสร้ ำงอำคำรเรี ยนชั้น 1,350,000.เดียว
จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจำทำง 5,000.โครงกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมวัน
มำฆบูชำ

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เฉพำะเจำะจง หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ (2016) หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ (2016)
204,000.204,000.เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
น.ส.เสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
23,250.23,250.น.ส.อำรม รอดทองสุ ข
น.ส.อำรม รอดทองสุ ข
เฉพำะเจำะจง
-

เฉพำะเจำะจง

-

เฉพำะเจำะจง

-

เฉพำะเจำะจง

(ลงชื่อ)

1,500.-

1,500.-

ไม้เสี ยบยำสัตว์
41,600.บริ ษทั เพื่อมพำนิชย์ จำกัด
1,350,000.นำยทวีกลู นิลพงษ์
5,000.-

ไม้เสี ยบยำสัตว์
41,600.บริ ษทั เพื่อมพำนิชย์ จำกัด
1,350,000.นำยทวีกลู นิลพงษ์
5,000.-

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
9/2562
วันที่ 4 ก.พ.62
29/2562
วันที่ 6 ก.พ.62
30/2562
วันที่ 6 ก.พ.62
33/2562
วันที่ 6 ก.พ.62
10/2562
วันที่ 14 ก.พ.62
31/2562
วันที่ 18 ก.พ.62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
13,950.-

7.

จ้ำงทำป้ ำยเลือกตั้ง ส.ส.

8.

จัดซื้ อวัสดุกำรเกษตร

7,600.-

9.

จ้ำ งท ำป้ ำยไวนิ ล โครงกำรบ้ำ น
ปลอดภัยไร้ ขยะอันตรำย ขยะติ ด
เชื้อ
จ้ำงทำป้ ำยไวนิ ล โครงกำร อบต.
เคลื่อนที่
จ้ำ งทำป้ ำยไวนิ ล โครงกำร “สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรค
พิษสุ นขั บ้ำ
จ้ำ งเหมำเต็ น ท์ โต๊ ะ เก้ ำ อี้ และ
เครื่ องเสี ยง โครงกำรส่ ง เสริ ม
ควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำรท้องถิ่น

255.-

10.
11.

12.

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 11 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เฉพำะเจำะจง
มีดีกรำฟฟิ ค
มีดีกรำฟฟิ ค
13,950.13,950.เฉพำะเจำะจง
เลิศวัสดุก่อสร้ำง
เลิศวัสดุก่อสร้ำง
7,600.7,600.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
255.255.-

510.-

-

เฉพำะเจำะจง

510.-

-

เฉพำะเจำะจง

4,900.-

-

เฉพำะเจำะจง

(ลงชื่อ)

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
32/2562
วันที่ 18 ก.พ.62
34/2562
วันที่ 18 ก.พ.62
33/2562
วันที่ 20 ก.พ.62

จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.-

จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.-

34/2562
วันที่ 25 ก.พ.62
35/2562
วันที่ 25 ก.พ.62

นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
4,900.-

นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
4,900.-

36/2562
วันที่ 25 ก.พ.62

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

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 11 เดือน มีนาคม 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. จ้ำ งเหมำท ำป้ ำยไวนิ ล โครงกำร 1,360.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
ส่ งเสริ มควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร
1,360.1,360.ท้องถิ่น
14. จ้ ำ งท ำอำหำร อำหำรว่ ำ งและ 3,190.เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรม รอดทองสุ ข
นำงสำวอำรม รอดทองสุ ข
เครื่ องดื่ม
3,190.3,190.15. จ้ำงจัดหำวัสดุ/อุปกรณ์ โครงกำร 7,515.เฉพำะเจำะจง
นำงวชิรำพร คงรักษำ
นำงวชิรำพร คงรักษำ
บ้ำ นปลอดภัย ไร้ ข ยะอัน ตรำย
7,515.7,515.ขยะติดเชื้อ
16. จั ด ซื้ อ อ ำ ห ำ ร ว่ ำ ง โ ค ร ง ก ำ ร 1,200.เฉพำะเจำะจง
นำงนงเยำว์ สุ ขเนำรัตน์
นำงนงเยำว์ สุ ขเนำรัตน์
ส่ งเสริ มควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร
1,200.1,200.ท้องถิ่น
17. จัดซื้ ออุ ปกรณ์ โครงกำรส่ ง เสริ ม 12,038.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
ควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำรท้องถิ่น
12,038-.
12,038-.
(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
37/2562
วันที่ 27 ก.พ.62
38/2562
วันที่ 27 ก.พ.62
39/2562
วันที่ 27 ก.พ.62
35/2562
วันที่ 27 ก.พ.62
36/2562
วันที่ 27 ก.พ.62

ลำดับ
ที่
18.
19.

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย 1,430,000.สะพำนวังหมำก – ช่องฉ่ ำฉำ
โครงกำรจ้ำงเหมำซ่ อมแซมระบบ 44,100.ไฟฟ้ ำส่ องสว่ำงสำธำรณะ

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เฉพำะเจำะจง หจก.ศักดิ์ศรี วศิ วรรมกำรโยธำ หจก.ศักดิ์ศรี วศิ วรรมกำรโยธำ
1,430,000.1,430,000.เฉพำะเจำะจง
นำยวิวฒั น์ รัตนประภำ
นำยวิวฒั น์ รัตนประภำ
44,100.44,100.-

(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
11/2562
วันที่ 27 ก.พ.62
12/2562
วันที่ 27 ก.พ.62

