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

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

จานวนโครงการ
12
11
4
-

รวมวงเงิน
งบประมาณ
125,255.303,883.2,326,000.-

รวมราคากลาง
-

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

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน พฤษภำคม 2562)
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 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

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

1.

จัดซื้ อผ้ำผูกและธงตรำสัญลักษณ์

วงเงินที่จะ
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
5,395.-

2.

จัดซื้ อต้นไม้

19,400.-

3.

จัดซื้ อต้นไม้

5,470.-

4.

จ้ำงเหมำทำป้ ำยไวนิ ลโครงกำรจูง
778.หลำนเข้ำปฏิบตั ิธรรม
โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถ
576,000.-

5.
6.

ป้ ำยไวนิลโครงกำรฝึ กอบรม
บทบำทสตรี

510.-

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 7 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
5,395.5,395.เฉพำะเจำะจง
น้องพร พันธุ์ไม้
น้องพร พันธุ์ไม้
19,400.19,400.เฉพำะเจำะจง
นำยบุญธรรม นำคสัน
นำยบุญธรรม นำคสัน
5,470.5,470.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
778.778.E-Bidding หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ (2016) หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ (2016)
576,000.576,000.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.510.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
48/2562
วันที่ 1 พ.ค. 62
50/2562
วันที่ 1 พ.ค. 62
50/2562
วันที่ 1 พ.ค. 62
51/2562
วันที่ 1 พ.ค. 62
5/2562
วันที่ 2 พ.ค. 62
222/2562
วันที่ 7 พ.ค. 62

ลำดับ
ที่
7.
8.
9.

10.
11.
12.

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
ซื้ ออำห ำรว่ ำ ง แล ะ เค รื่ องดื่ ม 1,250.โครงกำรฝึ กอบรมบทบำทสตรี
ซื้ อพั น ธ์ พื ช โครงกำรส่ งเสริ ม 3,500.เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
จัด ซื้ อ อำหำรว่ ำ งและเครื่ องดื่ ม 2,250.โ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงชุมชน
จ้ ำ ง ท ำ ป้ ำ ย ไ ว นิ ล โ ค ร ง ก ำ ร 510.ส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
จ้ำงทำป้ ำยไวนิ ลโครงกำรประชุ ม
510.และพัฒนำศักยภำพผูส้ ู งอำยุ
ซื้ ออำห ำรว่ ำ ง แล ะ เค รื่ องดื่ ม 1,250.โครงกำรประ ชุ มแล ะ พั ฒ นำ
ศักยภำพผูส้ ู งอำยุ

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 7 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เฉพำะเจำะจง
นำยณัฐวุฒิ รักษ์ทอง
นำยณัฐวุฒิ รักษ์ทอง
1,250.1,250.เฉพำะเจำะจง
นิภำ ดีปลี
นิภำ ดีปลี
3,500.3,500.เฉพำะเจำะจง
นำยณัฐวุฒิ รักษ์ทอง
นำยณัฐวุฒิ รักษ์ทอง
2,250.2,250.เฉพำะเจำะจง
-

เฉพำะเจำะจง

-

เฉำพะเจำะจง

(ลงชื่อ)

จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.นำยณัฐวุฒิ รักษ์ทอง
1,250.-

จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.นำยณัฐวุฒิ รักษ์ทอง
1,250.-

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
223/2562
วันที่ 7 พ.ค. 62
224/2562
วันที่ 10 พ.ค. 62
225/2562
วันที่ 10 พ.ค. 62
226/2562
วันที่ 10 พ.ค. 62
227/2562
วันที่ 13 พ.ค. 62
228/2562
วันที่ 13 พ.ค. 62

ลำดับ
ที่
13.
14.
15.
16.
17.

18.

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
ซื้ ออุปกรณ์ โครงกำรประชุ มและ 1,250.พัฒนำศักยภำพผูส้ ู งอำยุ
ซื้ อ ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก โ ค ร ง ก ำ ร
590.ครอบครัวตัวอย่ำงปลอดยำเสพติด
จัดซื้ อโต๊ะหิ นอ่อน
80,000.จ้ำ งซ่ อมเครื่ องปรั บ อำกำศ ศพด. 3,000.บ้ำนกำโห่ใต้
จ้ำ งเหมำบริ กำรรถโดยสำรไม่ 24,000.ประจ ำทำง โครงกำรพ่ อเฒ่ ำ แม่
เฒ่ำจูงหลำนปฏิบตั ิธรรม
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย 600,000.ทุ่งเตย-คลองตม ม.5

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
1,250.1,250.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
590.590.เฉพำะเจำะจง
นำยกัมปนำท มีชนะ
นำยกัมปนำท มีชนะ
80,000.80,000.เฉพำะเจำะจง
นำยณรงค์ รอดทองสุ ข
นำยณรงค์ รอดทองสุ ข
3,000.3,000.เฉพำะเจำะจง นำยชำญวิทย์ วรุ ตมพันธ์
นำยชำญวิทย์ วรุ ตมพันธ์
24,000.24,000.-

E-Bidding

(ลงชื่อ)

บจก.ชะอวด
600,000.-

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

บจก.ชะอวด
600,000.-

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
229/2562
วันที่ 13 พ.ค. 62
230/2562
วันที่ 13 พ.ค. 62
231/2562
วันที่ 13 พ.ค. 62
231/2562
วันที่ 14 พ.ค. 62
232/2562
วันที่ 14 พ.ค. 62
6/2562
วันที่ 17 พ.ค. 62

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน 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)
19. โครงกำรก่ อสร้ ำงถนน คสล.สำย 600,000.E-Bidding
บจก.ชะอวด
บจก.ชะอวด
กำโห่เหนือ-แยกบ้ำนพิมพ์ ม.5
600,000.600,000.20. จ้ำ งทำป้ ำยไวนิ ล โครงกำรอบรม
425.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จริ ยธรรม
425.425.21. โครงกำรก่ อสร้ ำงถนน คสล.สำย 550,000.E-Bidding
550,000.550,000.ซอยหลัง ร.ร.บ้ำนท่ำข้ำม ม.6
22. โครงกำรขุ ด เจำะบ่ อ บำดำลบ้ำ น 135,600.เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศิริชยั กำรประปำ
ร้ำนศิริชยั กำรประปำ
หลำตำพรำน ม.1
135,600.135,600.23. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบ้ำนกำ 135,600.เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศิริชยั กำรประปำ
ร้ำนศิริชยั กำรประปำ
โห่ใต้ ม.1
135,600.135,600.24. ซื้ อ โต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ โครงกำร 4,000.เฉพำะเจำะจง
สุ คนธ์เฟอร์นิเจอร์ และ
สุ คนธ์เฟอร์นิเจอร์ และ
จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของทำง
อลูมีเนียม
อลูมีเนียม
รำชกำร
4,000.4,000.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
7/2562
วันที่ 17 พ.ค. 62
241/2562
วันที่ 17 พ.ค. 62
8/2562
วันที่ 21 พ.ค. 62
243/2562
วันที่ 21 พ.ค. 62
244/2562
วันที่ 21 พ.ค. 62
245/2562
วันที่ 22 พ.ค. 62

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน 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)
25. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์
2,950.เฉพำะเจำะจง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
2,950.2,950.26. ซื้ อภำพพระฉำยำลักษณ์ พระบรม
900.เฉพำะเจำะจง นำยสุ พจน์ ภิญโญรัตนโชติ
นำยสุ พจน์ ภิญโญรัตนโชติ
รำชินี
900.900.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
249/2562
วันที่ 29 พ.ค. 62
251/2562
วันที่ 29 พ.ค. 62

