สรุ ปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
ประจำเดือนมิถุนำยน 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
17
16
-

รวมวงเงิน
งบประมาณ
168,798.121,317.-

รวมราคากลาง
-

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

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน มิถุนำยน 2561)
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 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

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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. ซื้ อของรำงวัล โครงกำรครอบครัว
590.เฉพำะเจำะจง น.ส.กชวรรณ แก้วแกมทอง น.ส.กชวรรณ แก้วแกมทอง
ตัวอย่ำงปลอดยำเสพติด
590.590.2. ซื้ อวัสดุดินถม (หน้ำดิน)
2,400.เฉพำะเจำะจง
นำยถำวร ขวัญทอง
นำยถำวร ขวัญทอง
2,400.2,400.3. จ้ำ งซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ 416-60- 850.เฉพำะเจำะจง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
0032
850.850.4. จัดซื้ อปูนขำว
4,500.เฉพำะเจำะจง
บ.เดวิด โลมิสโน จำกัด
บ.เดวิด โลมิสโน จำกัด
4,500.4,500.5. จัดซื้ อโต๊ะ พร้ อมเก้ำ อี้ ส ำนัก งำน 8,500.เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำนทองเฟอร์นิเจอร์ไม้
ร้ำนลำนทองเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปลัด
8,500.8,500.6. จัดซื้ อโต๊ะพร้อมเก้ำอี้
8,500.เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำนทองเฟอร์นิเจอร์ไม้
ร้ำนลำนทองเฟอร์นิเจอร์ไม้
กองกำรศึกษำฯ
8,500.8,500.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อ/
จ้ำง
62/2561
วันที่ 12 มิ.ย.61
63/2561
วันที่ 14 มิ.ย.61
79/2561
วันที่ 14 มิ.ย.61
64/2561
วันที่ 15 มิ.ย.61
65/2561
วันที่ 18 มิ.ย.61
66/2561
วันที่ 18 มิ.ย.61

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อ/จัดจ้ำง
วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ/จ้ำง
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ที่
ซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
เสนอ(บำท)
ลงซื้ อ/จ้ำง
(บำท)
(บำท)
7. จัดซื้ อกีฬำโครงกำรแข่งขันต้ำน 54,000.เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเจษฎำ
ร้ำนเจษฎำ
ยำเสพติด
54,000.54,000.8. จัดซื้ อเสำสนำมกีฬำ
15,000.เฉพำะเจำะจง
พัฒนำพำนิช
พัฒนำพำนิช
เอนกประสงค์
15,000.15,000.9. จัดซื้ อของรำงวัล โครงกำร
590.เฉพำะเจำะจง น.ส.กชวรรณ แก้วแกมทอง
น.ส.กชวรรณ แก้วแกมทอง
ครอบครัวตัวอย่ำงปลอดยำเสพ
590.590.ติด
10. จัดซื้ อของที่ระลึ ก โครงกำรเด็ก 2,360.เฉพำะเจำะจง น.ส.กชวรรณ แก้วแกมทอง
น.ส.กชวรรณ แก้วแกมทอง
ดีศรี ควนหนองหงษ์
2,360.2,360.11. จัดซื้ อเวชภัณฑ์ (น้ ำมันมวย)
3,400.เฉพำะเจำะจง น.ส.กชวรรณ แก้วแกมทอง
น.ส.กชวรรณ แก้วแกมทอง
3,400.3,400.(ลงชื่อ)

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

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลง
ในกำรซื้ อ/จ้ำง
67/2561
วันที่ 18 มิ.ย.61
68/2561
วันที่ 18 มิ.ย.61
69/2561
วันที่ 18 มิ.ย.61
70/2561
วันที่ 18 มิ.ย.61
71/2561
วันที่ 19 มิ.ย.61

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
แบบ สขร. 1
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน 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
12. จัดซื้ อทรำยถมและหิ น โครงกำร 26,000.เฉพำะเจำะจง
สุ พำภรณ์กำรก่อสร้ำง
พำภรณ์กำรก่อสร้ำง
72/2561
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
26,000.26,000.วันที่ 19 มิ.ย.61
13.

14.

จัดซื้ อน้ ำแข็งและน้ ำดื่ม
โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ
ติด
จัดซื้ อถ้วยรำงวัลโครงกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด

8,000.-

-

เฉพำะเจำะจง

หนึ่งพำณิ ชย์
8,000.-

หนึ่งพำณิ ชย์
8,000.-

73/2561
วันที่ 19 มิ.ย.61

10,650.-

-

เฉพำะเจำะจง

หจก.เท็น 2009
10,650.นำยจักรพันธ์ สิ ทธิกร
8,000.-

หจก.เท็น 2009
10,650.นำยจักรพันธ์ สิ ทธิกร
8,000.-

74/2561
วันที่ 19 มิ.ย.61
81/2561
วันที่ 19 มิ.ย.61
82/2561
วันที่ 20 มิ.ย.61
83/2561
วันที่ 20 มิ.ย.61

15.

จ้ำงดุริยำงค์ โครงกำรแข่งขันกีฬำกรี ฑำ นักเรี ยน เด็ก เยำวชน ประชำชน
ภำยในเขต ต. ควนหนองหงษ์

8,000.-

-

เฉพำะเจำะจง

16.

จ้ำงซ่อมแซม ถนน คสล.สำยกำ
โห่ใต้-บ้ำนมำบคล้ำ
จ้ำงพิมพ์สติกเกอร์

30,000.-

-

เฉพำะเจำะจง

หจก.สำมำรถโกวิทย์ธุรกิจก่อสร้ำง
30,000.-

หจก.สำมำรถโกวิทย์ธุรกิจก่อสร้ำง
30,000.-

700.-

-

เฉพำะเจำะจง

โรงพิมพ์ชะอวดกำรพิมพ์
700.-

โรงพิมพ์ชะอวดกำรพิมพ์
700.-

17.

(ลงชื่อ)

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

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
แบบ สขร. 1
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน 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
18. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 2,850.เฉพำะเจำะจง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
85/2561
2,850.2,850.วันที่ 22 มิ.ย.61
19. จ้ำงเคลื่อนย้ำยของเล่น ศพด.
1,200.เฉพำะเจำะจง
นำยธงชัย รักษำพล
นำยธงชัย รักษำพล
86/2561
บ้ำนกำโห่ใต้
1,200.1,200.วันที่ 22 มิ.ย.61
20. จัดซื้ อหมึกพิมพ์วสั ดุ
10,150.เฉพำะเจำะจง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
75/2561
คอมพิวเตอร์
10,150.10,150.วันที่ 22 มิ.ย.61
21. จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์
750.เฉพำะเจำะจง
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
นำยวิโรจน์ บุญจันทร์
76/2561
750.750.วันที่ 22 มิ.ย.61
22. จัดซื้ อทรำยถม (กองช่ำง)
7,500.เฉพำะเจำะจง
สุ พำภรณ์ก่อสร้ำง
สุ พำภรณ์ก่อสร้ำง
77/2561
7,500.7,500.วันที่ 22 มิ.ย.61
(ลงชื่อ)

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

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
แบบ สขร. 1
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน 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
23. จัดซื้ อเหรี ยญและถ้วยรำงวัล
31,908.เฉพำะเจำะจง
หจก.เท็น 2009
หจก.เท็น 2009
78/2561
โครงกำรแข่งขันกีฬำ-กรี ฑำ
31,908.31,908.วันที่ 25 มิ.ย.61
24. จ้ำงแรงงำนกำจัดวัชพืช
3,600.เฉพำะเจำะจง
นำยสมปอง ทองขำว
นำยสมปอง ทองขำว
87/2561
3,600.3,600.วันที่ 25 มิ.ย.61
25. จ้ำงเหมำบริ กำรเต็นท์ โต๊ะ เก้ำอี้ 10,000.เฉพำะเจำะจง
น.ส.ภัทรลภำ มะสุ วรรณ
น.ส.ภัทรลภำ มะสุ วรรณ
88/2561
จำนวน 2 ทีม
10,000.10,000.วันที่ 25 มิ.ย.61
26. จ้ำงเหมำบริ กำรเต็นท์ โต๊ะ เก้ำอี้ 15,000.เฉพำะเจำะจง
นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
89/2561
จำนวน 3 ทีม
15,000.15,000.วันที่ 25 มิ.ย.61
27. จ้ำงเหมำบริ กำร เต็นท์ โต๊ะ เก้ำอี้ 5,000.เฉพำะเจำะจง
นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
นำยปัญญำรัตน์ เพ็ชรหึง
90/2561
สำหรับกองอำนวยกำร
5,000.5,000.วันที่ 25 มิ.ย.61
28. จ้ำงเหมำเครื่ องเสี ยง สำหรับกอง
3,000.เฉพำะเจำะจง
นำยสไหว คงประเสริ ฐ
นำยสไหว คงประเสริ ฐ
91/2561
อำนวยกำร
3,000.3,000.วันที่ 25 มิ.ย.61
(ลงชื่อ)

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

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
แบบ สขร. 1
องค์ การบริหารส่ วนตาบลควนหนองหงษ์
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน 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
29. จ้ำงทำป้ ำยไวนิล โครงกำร
1,224.เฉพำะเจำะจง
น.ส.เสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
น.ส.เสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
92/2561
แข่งขันกีฬำ-กรี ฑำ นักเรี ยน เด็ก
1,224.1,224.วันที่ 25 มิ.ย.61
เยำวชน ต.ควนหนองหงษ์
30. จ้ำงเหมำวำงท่อ คสล.ลอด
32,000.เฉพำะเจำะจง
โชคอำรี กำรโยธำ
โชคอำรี กำรโยธำ
93/2561
สะพำนวังหมำก-ช่องฉ่ ำฉำ
32,000.32,000.วันที่ 27 มิ.ย.61
31. จ้ำงทำป้ ำยไวนิลเขตสวมหมวก
693.เฉพำะเจำะจง
น.ส.เสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
น.ส.เสำวลักษณ์ แววเพ็ชร์
94/2561
นิรภัย
693.693.วันที่ 27 มิ.ย.61
32. จ้ำงเหมำขนมจีนน้ ำยำพร้อมน้ ำ
5,500.เฉพำะเจำะจง
น.ส.อำรม รอดทองสุ ข
น.ส.อำรม รอดทองสุ ข
95/2561
ดื่ม
5,500.5,500.วันที่ 27 มิ.ย.61
33. จ้ำงเหมำป้ ำยไวนิลโครงกำร
1,700.เฉพำะเจำะจง
น.ส.เสำวลักษณ์ แววเพ็ชร
น.ส.เสำวลักษณ์ แววเพ็ชร
96/2561
ดอกจูดบำน
1,700.1,700.วันที่ 27 มิ.ย.61
(ลงชื่อ)

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

