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

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

จานวนโครงการ
7
14
-

รวมวงเงิน
งบประมาณ
64,066.67
3,489,040.-

รวมราคากลาง
-

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

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน สิ งหำคม 2562)
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 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 สิ งหาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 9 เดือน กันยำยน 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. จ้ำงประกอบอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง 1,500.เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรม รอดทองสุ ข
นำงสำวอำรม รอดทองสุ ข
และเครื่ อ งดื่ ม ประชุ ม สภำ สมัย ที่ 3
1,500.1,500.ครั้งที่ 1/2562

2.
3.
4.
5.
6.

โครงกำรก่ อสร้ ำงถนน คสล.สำย 490,000.ท่ำข้ำม
จ้ ำ งซ่ อมเครื่ องคอมพิ ว เตอ ร์ 2,850.กองคลัง
ซื้ อ ห มึ ก พิ ม พ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 11,650.สำนักงำนปลัด
จ้ ำ งซ่ อมเครื่ องคอมพิ ว เตอ ร์
450.สำนักงำนปลัด
โครงกำรก่อสร้ำงทำงเท้ำจักรยำน 463,000.-

-

เฉพำะเจำะจง

-

เฉพำะเจำะจง

-

เฉพำะเจำะจง

-

เฉพำะเจำะจง

-

เฉพำะเจำะจง

(ลงชื่อ)

ห้วยแก้วกำรโยธำ
490,000.นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
2,850.นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
11,650.นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
450.ห้วยแก้วกำรโยธำ
463,000.-

ห้วยแก้วกำรโยธำ
490,000.นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
2,850.นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
11,650.นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
450.ห้วยแก้วกำรโยธำ
463,000.-

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
324/2562
วันที่ 6 ส.ค. 62
327/2562
วันที่ 6 ส.ค. 62
328/2562
วันที่ 6 ส.ค. 62
329/2562
วันที่ 7 ส.ค. 62
331/2562
วันที่ 7 ส.ค. 62
332/2562
วันที่ 7 ส.ค. 62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

7.

โครงกำรก่อสร้ำงสำยกำโห่เหนือ

8.

โครงกำรก่ อสร้ ำงถนน คสล.สำย 492,000.บ่อเหรี ยง-ป่ ำคลุม้ ม.2
โครงกำรก่ อสร้ ำงถนน คสล.สำย 490,000.ทุ่งโป๊ ะ-ไสลังกำ ม.4
โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนน คสล.สำย 490,000.-

9.
10.

วงเงินที่จะ
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
491,000.-

โรงเรี ยนควนหนองหงษ์-พรุ ชิง ม.3

11.
12.

โครงกำรก่ อสร้ ำงถนน คสล.สำย 490,000.คลองตมเหนือ-บ้ำนนำยหนำม
จ้ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ
18,800.-

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิ งหาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 9 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เฉพำะเจำะจง
นำโชคกำรโยธำ
นำโชคกำรโยธำ
491,000.491,000.เฉพำะเจำะจง
หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ
หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ
492,000.492,000.เฉพำะเจำะจง
ช.เจริ ญกำรโยธำ
ช.เจริ ญกำรโยธำ
490,000.490,000.เฉพำะเจำะจง
ช.เจริ ญกำรโยธำ
ช.เจริ ญกำรโยธำ
490,000.490,000.เฉพำะเจำะจง
หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ
หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ
490,000.490,000.เฉำพะเจำะจง นำยวัชระพรรณ หวำนวงค์
นำยวัชระพรรณ หวำนวงค์
18,800.18,800.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
333/2562
วันที่ 8 ส.ค. 62
334/2562
วันที่ 9 ส.ค. 62
335/2562
วันที่ 9 ส.ค. 62
336/2562
วันที่ 13 ส.ค. 62
337/2562
วันที่ 13 ส.ค. 62
338/2562
วันที่ 19 ส.ค. 62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

13.

17.

จ้ำ งเหมำรถบัส โดยสำร จ ำนวน
2 คัน โครงกำรเข้ำค่ำยพุทธบุตร
ซื้ อวัสดุก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำง
ลำนเคำรพธงชำติ
จ้ำงแรงงำนก่อสร้ ำงลำนเคำรพธง
ชำติ
จ้ำ งเหมำบริ ก ำรประกอบอำหำร
อำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม
ซื้ อหนังสื อศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำร

18.

ซื้ อวัสดุทำงกำรเกษตร

14.
15.
16.

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิ งหาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
19,000.เฉพำะเจำะจง
นำยชำญวิทย์ วรุ ตมพันธ์
นำยชำญวิทย์ วรุ ตมพันธ์
19,000.19,000.47,105.เฉพำะเจำะจง
ร้ำนโชคเจริ ญ
ร้ำนโชคเจริ ญ
47,105.47,105.32,940.เฉพำะเจำะจง
นำยบำรุ ง แพ่งโยธำ
นำยบำรุ ง แพ่งโยธำ
32,940.32,940.7,500.เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรม รอดทองสุ ข
นำงสำวอำรม รอดทองสุ ข
7,500.7,500.26,594.67
เฉพำะเจำะจง บ.ซี เอ็ดยูเคชัน่ จำกัด (มหำชน) บ.ซี เอ็ดยูเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
26,594.67
26,594.67
2,920.เฉพำะเจำะจง
ส.เกษตรรุ่ งเรื อง
ส.เกษตรรุ่ งเรื อง
2,920.2,920.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
339/2562
วันที่ 20 ส.ค. 62
340/2562
วันที่ 22 ส.ค. 62
341/2562
วันที่ 22 ส.ค. 62
342/2562
วันที่ 22 ส.ค. 62
343/2562
วันที่ 23 ส.ค. 62
344/2562
วันที่ 23 ส.ค. 62

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิ งหาคม 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 9 เดือน กันยายน 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. ซื้ อ อุ ป กรณ์ รณรงค์ ล ดขยะจำก 5,278.เฉพำะเจำะจง หจก.ภำคภูมิวสั ดุก่อสร้ำง
หจก.ภำคภูมิวสั ดุก่อสร้ำง
แหล่งกำเนิด
5,278.5,278.20. ซื้ อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
10,400.เฉพำะเจำะจง
เทนยำงยนต์
เทนยำงยนต์
10,400.10,400.21. ซื้ อวัสดุก่อสร้ำง
7,224.เฉพำะเจำะจง
ส.เกษตรรุ่ งเรื อง
ส.เกษตรรุ่ งเรื อง
7,224.7,224.-

(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
345/2562
วันที่ 23 ส.ค. 62
346/2562
วันที่ 27 ส.ค. 62
347/2562
วันที่ 27 ส.ค. 62

