สรุ ปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
ประจำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
จัดซื้ อโดยวิธีตกลงรำคำ
จัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
จัดซื้ อโดยวิธีสอบรำคำ
จัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ
จัดซื้ อโดยวิธีประกวดรำคำ
จัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำ
จัดซื้ อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ
จัดจ้ำงจัดจ้ำงโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

จานวนโครงการ
8
12
-

รวมวงเงิน
งบประมาณ
191,618.95,077.-

รวมราคากลาง
-

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

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2561)
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2561 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.

จ้ำ งทำป้ ำยไวนิ ล ประชำสัม พัน ธ์
ประกำศรับสมัครเด็กนักเรี ยน
จัด ซื้ อวัส ดุ หิ น คลุ ก พร้ อ มเกลี่ ย
เรี ยบ
จัดซื้ อถังขยะแยกประเภท

2.
3.
4.

5.
6.
7.

จัด ซื้ ออำหำรว่ ำ งและเครื่ องดื่ ม
ตำมโครงกำรหนู น้อยเรี ยนรู้ โลก
กว้ำง
จ้ำงซ่ อมเครื่ องพิม พ์คอมพิวเตอร์
(กองกำรศึกษำฯ)
จ้ำ งเหมำบริ กำรรถบัส โดยสำร
โครงกำรหนูนอ้ ยเรี ยนรู้โลกกว้ำง
จ้ำงทำป้ ำยไวนิลประชำสัมพันธ์
โครงกำรหนูนอ้ ยเรี ยนรู้โลกกว้ำง

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ตกลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
340.ตกลงรำคำ นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์ นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
340.340.65,250.ตกลงรำคำ
หจก.นำโชคกำรโยธำ
หจก.นำโชคกำรโยธำ
65,250.65,250.5,100.ตกลงรำคำ
นำนำภัณฑ์ กำรค้ำ
นำนำภัณฑ์ กำรค้ำ
5,100.5,100.7,000.ตกลงรำคำ
นำงสำวอัจฉรำ หนูมำ
นำงสำวอัจฉรำ หนูมำ
7,000.7,000.850.-

-

ตกลงรำคำ

20,000.-

-

ตกลงรำคำ

510.-

-

ตกลงรำคำ

(ลงชื่อ)

นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
850.นำยเชิดเกียรติ ช่วยนุ่ม
20,000.นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
510.-

นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
850.นำยเชิดเกียรติ ช่วยนุ่ม
20,000.นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
510.-

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
35/2561
วันที่ 7 ก.พ.61
32/2561
วันที่ 8 ก.พ.61
33/2561
วันที่ 8 ก.พ.61
34/2561
วันที่ 12 ก.พ.61
36/2561
วันที่ 12 ก.พ.61
37/2561
วันที่ 12 ก.พ.61
38/2561
วันที่ 13 ก.พ.61

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

8.

จ้ำงซ่อมแซมไฟฟ้ ำส่ องสว่ำง

9.

จัดซื้ อวัสดุทำงกำรเกษตร

10.

จัด ซื้ อ หมึ ก คอมพิ ว เตอร์ (กอง
คลัง)
จัดซื้ อถ้วยรำงวัล ชุ ดกี ฬำ พร้ อม
สกรี น
จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์พร้อม
เวชภัณฑ์
จัดซื้ อน้ ำดื่ม น้ ำแข็ง อำหำรว่ำง
และเครื่ องดื่ม
จ้ำงทำป้ ำยไวนิ ลประชำสัมพันธ์
โครงกำรเรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ

11.
12.
13.
14.

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
39,900.ตกลงรำคำ
ช.กำรไฟฟ้ ำ
ช.กำรไฟฟ้ ำ
39,900.39,900.ตกลงราคา
950.นำคสันพันธุ์ยำง
นำคสันพันธุ์ยำง
950.950.11,400.ตกลงรำคำ
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
11,400.11,400.35,100.ตกลงรำคำ
หยกสปอร์ต
หยกสปอร์ต
35,100.35,100.43,893.ตกลงรำคำ
อำพร ครุ ภณั ฑ์
อำพร ครุ ภณั ฑ์
43,893.43,893.22,925.ตกลงรำคำ
หนึ่งพำนิชย์
หนึ่งพำนิชย์
22,925.22,925.510.ตกลงรำคำ นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
510.510.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลง
ในกำรซื้ อ/จ้ำง
39/2561
วันที่ 19 ก.พ.61
35/2561
วันที่ 20 ก.พ.61
36/2561
วันที่ 26 ก.พ.61
37/2561
วันที่ 26 ก.พ.61
38/2561
วันที่ 26 ก.พ.61
39/2561
วันที่ 26 ก.พ.61
40/2561
วันที่ 26 ก.พ.61

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
แบบ สขร. 1
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก เลขที่และวันที่ของ
ที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ลงซื้ อ/จ้ำง
สัญญำหรื อข้อตกลง
(บำท)
(บำท)
ในกำรซื้ อ/จ้ำง
15. จ้ำงทำป้ ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 2,210.ตกลงรำคำ นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
41/2561
โครงกำรส่ งเสริ มควำมเป็ นเลิศ
2,210.2,210.วันที่ 26 ก.พ.61
ทำงวิชำกำรท้องถิ่น
16. จ้ำงเหมำบริ กำรรถโดยสำร
5,000.ตกลงรำคำ
นำยเชิดเกียรติ ช่วยนุ่ม
นำยเชิดเกียรติ ช่วยนุ่ม
42/2561
โครงกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม
5,000.5,000.วันที่ 26 ก.พ.61
ประเพณี มำฆบูชำแห่ผำ้ ขึ้นธำตุ
ตกลงราคา
17. จ้ำงเหมำวงดุริยำงค์โครงกำร
10,000.นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล
นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล
43/2561
แข่งขันกีฬำ
10,000.10,000.วันที่ 26 ก.พ.61
18. จ้ำงเหมำบริ กำรเต็นท์ โต๊ะ เก้ำอี้ 23,000.ตกลงรำคำ
นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
44/2561
23,000.23,000.วันที่ 26 ก.พ.61
19. จ้ำงทำป้ ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 5,457.ตกลงรำคำ นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
นำงสำวเสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
45/2561
5,457.5,457.วันที่ 26 ก.พ.61
20.- จ้ำ งเหมำบริ กำรเต็ น ท์ พร้ อ ม 5,300.ตกลงรำคำ
นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
46/2561
เครื่ องเสี ยง โครงกำรจัดงำนวัน
5,300.5,300.วันที่ 26 ก.พ.61
วิชำกำรท้องถิ่น
(ลงชื่อ)
มนัส เจียมแดง
ผูร้ ำยงำน
(นำยมนัส เจียมแดง)
รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ปฏิบตั ิรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลควนหนองหงษ์

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง

21.

จ้ำงทำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่ องดื่ม ตำมโครงกำรจัดงำน
วันวิชำกำรท้องถิ่น
22.- จ้ำงเหมำปรับสนำมแข่งขัน

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
แบบ สขร. 1
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก เลขที่และวันที่ของ
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ลงซื้ อ/จ้ำง
สัญญำหรื อข้อตกลง
(บำท)
(บำท)
ในกำรซื้ อ/จ้ำง
4,025.ตกลงรำคำ
นำงสำวอรปรี ยำ ทองขำว
นำงสำวอรปรี ยำ ทองขำว
47/2561
4,025.4,025.วันที่ 26 ก.พ.61
6,000.-

-

ตกลงรำคำ

จ้ำงเหมำบริ กำรเต็นท์ โต๊ะ เก้ำอี้

23,000.-

-

ตกลงราคา

จ้ำ งท ำป้ ำย อบต. และป้ ำยค ำ
ขวัญ
25. จัดซื้ อไอศกรี ม ตำมโครงกำรจัด
งำนวันวิชำกำรท้องถิ่น
26. จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ตำม
โครงกำรจัดงำนวันวิชำกำร
ท้องถิ่นไทย
27.- จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ ำ

4,600.-

-

ตกลงรำคำ

1,000.-

-

ตกลงราคา

12,000.-

-

ตกลงราคา

3,730.-

-

ตกลงราคา

23.
24.

นำงสำวสุ พำภรณ์ หนูเขียว
6,000.นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
23,000.นำงสำวพวงทิพย์ หนูมำ
4,600.นำงนิตยำ จิณรัฐ
1,000.นำงสำวกชวรรณ แก้วแกมทอง
12,000.-

นำงสำวสุ พำภรณ์ หนูเขียว
6,000.นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
23,000.นำงสำวพวงทิพย์ หนูมำ
4,600.นำงนิตยำ จิณรัฐ
1,000.นำงสำวกชวรรณ แก้วแกมทอง
12,000.-

ช.กำรไฟฟ้ ำ
3,730.(ลงชื่อ)
มนัส เจียมแดง
ผูร้ ำยงำน
(นำยมนัส เจียมแดง)
รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ปฏิบตั ิรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลควนหนองหงษ์

ช.กำรไฟฟ้ ำ
3,730.-

48/2561
วันที่ 26 ก.พ.61
49/2561
วันที่ 26 ก.พ.61
50/2561
วันที่ 26 ก.พ.61
43/2561
วันที่ 26 ก.พ.61
44/2561
วันที่ 26 ก.พ.61
45/2561
วันที่ 26 ก.พ.61

