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

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

จานวนโครงการ
19
18
-

รวมวงเงิน
งบประมาณ
423,191.50
139,137.45
-

รวมราคากลาง
-

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

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน กันยำยน 2562)
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 30 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

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

1.

จ้ำงทำป้ ำยไวนิ ลโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
จ้ ำ งจั ด ท ำเ ล่ มพั ฒ น ำท้ อ ง ถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565)
ซื้ อ วั ส ดุ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ( ก อ ง
กำรศึกษำฯ)
ซื้ อ วัส ดุ ง ำนบ้ำ นงำนครั ว (กอง
กำรศึกษำฯ)
จ้ำงเหมำเป่ ำล้ำงบ่อบำดำล

2.
3.
4.
5.
6.

ซื้ อวัสดุสำนักงำน
(กองกำรศึกษำ ฯ)

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
425.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
425.425.5,830.เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เอ็น.เค.เซอร์วสิ
ร้ำน เอ็น.เค.เซอร์วสิ
5,830.5,830.4,375.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
4,375.4,375.8,840.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
8,840.8,840.16,000.เฉพำะเจำะจง
หจก.เอ.ซี .ดี.ซี ก่อสร้ำง
หจก.เอ.ซี .ดี.ซี ก่อสร้ำง
16,000.16,000.21,985.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
21,985.21,985.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
351/2562
วันที่ 2 ก.ย. 62
352/2562
วันที่ 2 ก.ย. 62
354/2562
วันที่ 2 ก.ย. 62
356/2562
วันที่ 10 ก.ย. 62
357/2562
วันที่ 10 ก.ย. 62
358/2562
วันที่ 10 ก.ย. 62

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 30 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)
7. จ้ำงเหมำบริ กำรรถบัสโดยสำร
13,000.เฉพำะเจำะจง
นำยชำญวิทย์ วรุ ฒพันธ์
นำยชำญวิทย์ วรุ ฒพันธ์
ไม่ประจำทำง
13,000.13,000.8. จัดซื้ อต้นไม้
1,305.เฉพำะเจำะจง
นำยบุญธรรม นำคสัน
นำยบุญธรรม นำคสัน
1,305.1,305.9. ซ่อมระบบประปำหมู่บำ้ น
3,455.เฉพำะเจำะจง
ส.เกษตรรุ่ งเรื่ อง
ส.เกษตรรุ่ งเรื่ อง
3,455.3,455.10. จัด ซื้ อ ของที่ ระลึ ก โครงกำรเด็ กดี ศ รี 2,950.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
ควนหนองหงษ์
2,950.2,950.11. จ้ำงจัดทำเล่มข้อบัญญัติ
5,880.เฉพำะเจำะจง
นำยนริ นทร์ เหลือสม
นำยนริ นทร์ เหลือสม
5,880.5,880.12. ซื้ อชั้นวำงหนังสื อโครงกำรจัดตั้ง 13,340.เฉำพะเจำะจง
กะโรมอุปกรณ์มำร์ท
กะโรมอุปกรณ์มำร์ท
ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
13,340.13,340.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
359/2562
วันที่ 10 ก.ย. 62
363/2562
วันที่ 12 ก.ย. 62
364/2562
วันที่ 12 ก.ย. 62
365/2562
วันที่ 13 ก.ย. 62
366/2562
วันที่ 13 ก.ย. 62
367/2562
วันที่ 13 ก.ย. 62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

13.

17.

ซื้ อ วัส ดุ ย ำนพำหนะและขนส่ ง
สำหรับรถบรรทุกขยะ
จ้ ำ งซ่ อมเครื่ องคอมพิ ว เตอ ร์
หมำยเลข 416-48-0006
ซื้ ออำหำรเสริ ม (นม) ศูนย์พฒั นำ
เด็กเล็ก
ซื้ ออำหำรเสริ ม (นม) ส ำหรั บ
โรงเรี ยน
ซื้ อปุ๋ ยหมัก (ขี้ไก่และขี้แพะ)

18.

ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์

14.
15.
16.

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 30 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)
3,600.เฉพำะเจำะจง
นำยสมจิตร บุญเกิด
นำยสมจิตร บุญเกิด
3,600.3,600.650.เฉพำะเจำะจง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
650.650.25,806.เฉพำะเจำะจง
บจก.นครแดร์พลัส
บจก.นครแดร์พลัส
25,806.25,806.113,885.50
เฉพำะเจำะจง
บจก.นครแดร์พลัส
บจก.นครแดร์พลัส
113,885.50
113,885.50
3,000.เฉพำะเจำะจง
นำยรักชำติ รจนำ
นำยรักชำติ รจนำ
3,000.3,000.9,000.เฉพำะเจำะจง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
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
370/2562
วันที่ 13 ก.ย. 62
371/2562
วันที่ 16 ก.ย. 62
372/2562
วันที่ 16 ก.ย. 62
373/2562
วันที่ 16 ก.ย. 62
374/2562
วันที่ 17 ก.ย. 62
375/2562
วันที่ 17 ก.ย. 62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

19.

ซื้ อครุ ภณั ฑ์ฟ้ำและวิทยุ

20.

โครงกำรก่ อ สร้ ำ งลำนคอนกรี ต
(เพิม่ เติม)
ซ่ อ มรถยนต์ส่ ว นกลำง กง 9584
นศ
จ้ำงทำป้ ำยไวนิ ล โครงกำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพ
จ้ำ งท ำป้ ำยไวนิ ล โครงกำรปลู ก
พริ ก
จ้ำงทำป้ ำยไวนิล โครงกำร 1 คน 1
หิ้ว 1 พืชพันธุ์
ซื้ อวัสดุก่อสร้ำง

21.
22.
23.
24.
25.

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 30 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)
130,000.เฉพำะเจำะจง
สหวิทยุนครศรี ฯ
สหวิทยุนครศรี ฯ
130,000.130,000.39,000.เฉพำะเจำะจง หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ 2016
หจก.เกริ กชัยกำรโยธำ 2016
39,000.39,000.6,000.เฉพำะเจำะจง
เทนยำงยนต์
เทนยำงยนต์
6,000.6,000.510.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
510.510.326.40
เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
326.40
326.40
170.เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
170.170.4,945.เฉพำะเจำะจง
ส.เกษตรรุ่ งเรื่ อง
ส.เกษตรรุ่ งเรื่ อง
4,945.4,945.-

(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
376/2562
วันที่ 18 ก.ย. 62
378/2562
วันที่ 18 ก.ย. 62
379/2562
วันที่ 18 ก.ย. 62
380/2562
วันที่ 20 ก.ย. 62
381/2562
วันที่ 20 ก.ย. 62
382/2562
วันที่ 20 ก.ย. 62
383/2562
วันที่ 20 ก.ย. 62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

26.
27.

จ้ำ งท ำป้ ำยไวนิ ล ศู น ย์ส ำธิ ต กำร
เรี ยนรู้กำรปลูกพริ ก
จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจำทำง

28.

ซื้ อวัสดุเกษตร (ต้นไม้)

29.

ซื้ อกระถำงท่ อ ซี เ มนต์ แ บบปิ ด
ขนำดใหญ่
30.- ซื้ อวัส ดุ อุปกรณ์ โครงกำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพ
31.- จ้ำ งท ำป้ ำยไวนิ ล โครงกำรปลู ก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 30 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)
244.80
เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
244.80
244.80
6,000.เฉพำะเจำะจง
นำยชำญวิทย์ วรุ ฒพันธ์
นำยชำญวิทย์ วรุ ฒพันธ์
6,000.6,000.1,760.เฉพำะเจำะจง
นำยบุญธรรม นำคสัน
นำยบุญธรรม นำคสัน
1,760.1,760.1,200.เฉพำะเจำะจง
เลิศวัสดุก่อสร้ำง
เลิศวัสดุก่อสร้ำง
1,200.1,200.3,065.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
3,065
3,065
191.25
เฉพำะเจำะจง
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
จุฬำธุ รกิจกำรพิมพ์
191.25
191.25

(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
384/2562
วันที่ 20 ก.ย. 62
385/2562
วันที่ 20 ก.ย. 62
386/2562
วันที่ 20 ก.ย. 62
387/2562
วันที่ 20 ก.ย. 62
388/2562
วันที่ 23 ก.ย. 62
391/2562
วันที่ 26 ก.ย. 62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

32.

36.

ซื้ อวัสดุ สำหรั บโครงกำร 1 คน 1
หิ้ว 1 พืชพันธุ์
โครงกำรวำงท่อลอดผ่ำนถนนสำย
ห้วยเตย-ใสหัวนอน
จ้ำ งเหมำซ่ อ มแซมไฟฟ้ ำบ้ำ นใส
หนองข่อย ม.1
ซื้ ออำห ำรว่ ำ ง แล ะ เค รื่ องดื่ ม
โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ กองคลัง

37.

ซื้ อโคมไฟถนนพลังแสงอำทิตย์

33.
34.
35.

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 30 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)
810.เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพรรณ ขวัญทอง
นำงสำวอรพรรณ ขวัญทอง
810.810.36,800.เฉพำะเจำะจง
นำยสุ โข รักหนู
นำยสุ โข รักหนู
36,800.36,800.4,235.เฉพำะเจำะจง
จุฬำวิศวกรรมฯ
จุฬำวิศวกรรมฯ
4,235.4,235.625.-เฉพำะเจำะจง
นำงกัลยำ แก้วมณี
นำงกัลยำ แก้วมณี
625.625.420.เฉพำะเจำะจง น.ส.เพ็ญธนภัทร รักษำพล
น.ส.เพ็ญธนภัทร รักษำพล
420.420.72,700.เฉพำะเจำะจง
นำยนิวฒั น์ รัตนประภำ
นำยนิวฒั น์ รัตนประภำ
72,700.72,700.-

(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
392/2562
วันที่ 26 ก.ย. 62
393/2562
วันที่ 26 ก.ย. 62
394/2562
วันที่ 26 ก.ย. 62
395/2562
วันที่ 26 ก.ย. 62
396/2562
วันที่ 26 ก.ย. 62
397/2562
วันที่ 30 ก.ย. 62

