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

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

จานวนโครงการ
9
9
-

รวมวงเงิน
งบประมาณ
471,744.20
1,571,248.00
-

รวมราคากลาง
-

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

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน มีนำคม 2562)
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 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 มีนาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 3 เดือน เมษำยน 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. จัด ซื้ อ อำหำรว่ ำ งและเครื่ องดื่ ม 5,000.เฉพำะเจำะจง
นำงสำวรัชนี คงแก้ว
นำงสำวรัชนี คงแก้ว
โครงกำร อบต.เคลื่อนที่
5,000.5,000.2. จ้ำ งท ำป้ ำยไวนิ ล โครงกำรบ้ำ น
248.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
ปลอดภัยไร้ขยะอันตรำย
248.248.หจก.วังศิลำ ณ นคร คอนกรี ต
3. โครงกำรก่ อสร้ ำงถนน คสล.สำย 420,000.เฉพำะเจำะจง หจก.วังศิลำ ณ นคร คอนกรี ต
420,000.420,000.ต้นแซะ-คลองตมใต้
4. จัดซื้ ออำหำรเสริ ม (นม) โรงเรี ยน 164,767.40
เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
164,767.40
164,767.40
5. จัดซื้ ออำหำรเสริ ม(นม) ของศูนย์ 44,886.80
เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
พัฒนำเด็กเล็ก (ปิ ดเทอม)
44,886.80
44,886.80
6. จ้ำงทำป้ ำยชื่อ ศพด.บ้ำนควน
9,000.เฉพำะเจำะจง
เคปริ้ น ติ้ง
เคปริ้ น ติ้ง
หนองหงษ์
9,000.9,000.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
38/2562
วันที่ 1 มี.ค. 62
40/2562
วันที่ 1 มี.ค. 62
13/2562
วันที่ 1 มี.ค. 62
39/2562
วันที่ 4 มี.ค. 62
7/2562
วันที่ 4 มี.ค. 62
41/2562
วันที่ 5 มี.ค. 62

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 3 เดือน เมษำยน 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. จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจำทำง 30,000.เฉพำะเจำะจง นำยชำญวิทย์ วรุ ตมพันธ์
นำยชำญวิทย์ วรุ ตมพันธ์
จ ำนวน 4 คัน ตำมโครงกำรหนู
30,000.30,000.น้อยท้องโลกกว้ำง
8. จัดซื้ อชุ ดกี ฬ ำ โครงกำรกี ฬำสำน 21,590.เฉพำะเจำะจง บ.อำร์.เอส.ที.ออโตเมชัน่ จำกัด บ.อำร์.เอส.ที.ออโตเมชัน่ จำกัด
21,590.21,590.สัมพันธ์ ท้องถิ่น/ท้องที่
เฉพำะเจำะจง
9. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำร 75,000.นำยนพดล แสงงำม
นำยนพดล แสงงำม
75,000.75,000.เฉพำะเจำะจง
10. จัดซื้ อกล้องวงจรปิ ด
49,500.ร้ำน ช กำรไฟฟ้ ำ
ร้ำน ช กำรไฟฟ้ ำ
49,500.49,500.เฉพำะเจำะจง
บ.อำร์.เอส.ที่.ออโตเมชัน่ จำกัด บ.อำร์.เอส.ที่.ออโตเมชัน่ จำกัด
11. จัดซื้ อวัสดุกีฬำ
70,000.12.

จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

97,000.-

-

เฉำพะเจำะจง

(ลงชื่อ)

70,000.-

70,000.-

นำยสมจิตร บุญเกิด
97,000.-

นำยสมจิตร บุญเกิด
97,000.-

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
45/2562
วันที่ 8 มี.ค. 62
40/2562
วันที่ 8 มี.ค. 62
14/2562
วันที่ 11 มี.ค. 62
9/2562
วันที่ 11 มี.ค. 62
41/2562
วันที่ 11 มี.ค. 62
46/2562
วันที่ 12 มี.ค. 62

ลำดับ
ที่

17.

วงเงินที่จะ
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
จ้ำงซ่ อมแซมถนนสำยกำโห่ เหนื อ 120,000.– แยกบ้ำนพิมพ์ หมู่ที่ 5
โครงกำรสร้ ำงศู นย์อำสำป้ องกัน 397,000.ภัย
จ้ำงติดตั้งเสำไฟฟ้ ำประติมำกรรม 423,000.รู ปหงษ์
จัด ซื้ อวัส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ (หมึ ก 21,000.พิมพ์คอมพิวเตอร์)
จัดซื้ อวัสดุกำรเกษตร (หน้ำดิน)
5,000.-

18.

จัดซื้ อซุ ม้ เฉลิมพระเกียรติ

13.
14.
15.
16.

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

90,000.-

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เฉพำะเจำะจง
หจก.ชูเพ็ชรกำรโยธำ
หจก.ชูเพ็ชรกำรโยธำ
120,000.120,000.เฉพำะเจำะจง
หจก.สำมำรโกวิทย์
หจก.สำมำรโกวิทย์
397,000.397,000.เฉพำะเจำะจง
น.ส.อมรรัตน์ ถ้ ำรัตน์
น.ส.อมรรัตน์ ถ้ ำรัตน์
423,000.423,000.เฉพำะเจำะจง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
21,000.21,000.เฉพำะเจำะจง
นำยถำวร ขวัญทอง
นำยถำวร ขวัญทอง
5,000.5,000.เฉพำะเจำะจง
เสรี ภำพกรำฟิ กฯ
เสรี ภำพกรำฟิ กฯ
90,000.90,000.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
16/2562
วันที่ 12 มี.ค. 62
15/2562
วันที่ 15 มี.ค. 62
17/2562
วันที่ 22 มี.ค. 62
42/2562
วันที่ 22 มี.ค. 62
43/2562
วันที่ 29 มี.ค. 62
44/2562
วันที่ 29 มี.ค. 62

