
 
        

สรุปผลการพจิารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์                               แบบ สขร. 1 

ประจ ำเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับที ่ วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ 
รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวมราคากลาง 
รวมราคาทีพ่จิารณา 

คัดเลอืก 
วงเงินต ่าหรือสูงกว่า 

 ราคากลาง (+สูง)(-ต ่ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จดัซ้ือโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 12 125,255.- - - -  
2 จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 11 303,883.- - - -  
3 จดัจำ้งโดยวธีิ E-Bidding 4 2,326,000.- - - -  
4 จดัซ้ือโดยวธีิ E-Bidding - - - - -  

 

ไดน้ ำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมแบบ สขร. 1   (ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562) 

              เผยแพร่   เม่ือวนัท่ี     7  มิถุนำยน  2562   โดยวธีิปิดประกำศ  ณ  ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ ์ 

              www.knhong.org, www.nakhonlocal.go.th 
                 

              ไม่ไดน้ ำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมแบบ สขร. เผยแพร่   เหตุเพรำะ………………………………………………………………………………………… 
 
                                                     (ลงช่ือ)            มนสั  เจียมแดง           ผูร้ำยงำน 

                                               (นำยมนสั   เจียมแดง) 
                                   รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบติัรำชกำรแทน 
                                                                                                                                 ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ ์
 

                                                       
 



 
 

     
                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  7   เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ล ำดบั
ท่ี 

งำนท่ีจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จำ้ง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วธีิซ้ือ/จำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ(บำท) 

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือ/จำ้ง 

(บำท) 

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/

จำ้ง 
1. 
 

จดัซ้ือผำ้ผกูและธงตรำสัญลกัษณ์ 5,395.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 
5,395.- 

หจก.เทน็ 2009 
5,395.- 

48/2562 
วนัท่ี   1 พ.ค. 62 

2. จดัซ้ือตน้ไม ้ 19,400.- - เฉพำะเจำะจง นอ้งพร พนัธ์ุไม ้
19,400.- 

นอ้งพร พนัธ์ุไม ้
19,400.- 

50/2562 
วนัท่ี    1 พ.ค. 62 

3. 
 

จดัซ้ือตน้ไม ้ 5,470.- - เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม นำคสัน 
5,470.- 

นำยบุญธรรม นำคสัน 
5,470.- 

50/2562 
วนัท่ี   1  พ.ค. 62 

4. จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรจูง
หลำนเขำ้ปฏิบติัธรรม 

778.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
778.- 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
778.- 

51/2562 
วนัท่ี   1  พ.ค. 62 

5. โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถ 576,000.- - E-Bidding หจก.เกริกชยักำรโยธำ (2016) 
576,000.- 

หจก.เกริกชยักำรโยธำ (2016) 
576,000.- 

5/2562 
วนัท่ี    2 พ.ค. 62 

6. ป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรม
บทบำทสตรี 

510.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
510.- 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
510.- 

222/2562 
วนัท่ี    7 พ.ค. 62 

 

                                                         (ลงช่ือ)            มนสั  เจียมแดง              ผูร้ำยงำน 
                                               (นำยมนสั   เจียมแดง) 
                                   รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบติัรำชกำรแทน 
                                                                                                                                 ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ ์
 



 
 

                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  7   เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2562 

ล ำดบั
ท่ี 

งำนท่ีจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จำ้ง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วธีิซ้ือ/จำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ(บำท) 

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือ/จำ้ง 

(บำท) 

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/

จำ้ง 
7. ซ้ื ออ ำห ำรว่ ำ ง และ เค ร่ื อ ง ด่ื ม 

โครงกำรฝึกอบรมบทบำทสตรี 
1,250.- - เฉพำะเจำะจง นำยณฐัวฒิุ  รักษท์อง 

1,250.- 
นำยณฐัวฒิุ  รักษท์อง 

1,250.- 
223/2562 

วนัท่ี    7 พ.ค. 62 
8. ซ้ือพันธ์พืชโครงกำรส่ง เส ริม

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
3,500.- - เฉพำะเจำะจง นิภำ ดีปลี 

3,500.- 
นิภำ ดีปลี 
3,500.- 

224/2562 
วนัท่ี   10  พ.ค. 62 

9. จัดซ้ืออำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
โค ร งก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ รษฐ กิ จ
พอเพียงชุมชน 

2,250.- - เฉพำะเจำะจง นำยณฐัวฒิุ  รักษท์อง 
2,250.- 

นำยณฐัวฒิุ  รักษท์อง 
2,250.- 

225/2562 
วนัท่ี    10 พ.ค. 62 

10. จ้ ำ ง ท ำ ป้ ำ ย ไ ว นิ ล  โ ค ร ง ก ำ ร
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

510.-  เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
510.- 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
510.- 

226/2562 
วนัท่ี   10  พ.ค. 62 

11. จำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำรประชุม
และพฒันำศกัยภำพผูสู้งอำยุ 

510.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
510.- 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
510.- 

227/2562 
วนัท่ี   13  พ.ค. 62 

12. ซ้ื ออ ำห ำรว่ ำ ง และ เค ร่ื อ ง ด่ื ม 
โครงก ำรประ ชุมและพัฒนำ
ศกัยภำพผูสู้งอำย ุ

1,250.- - เฉำพะเจำะจง นำยณฐัวฒิุ  รักษท์อง 
1,250.- 

นำยณฐัวฒิุ  รักษท์อง 
1,250.- 

228/2562 
วนัท่ี    13 พ.ค. 62 

 

                                                         (ลงช่ือ)             มนสั  เจียมแดง                  ผูร้ำยงำน 
                                               (นำยมนสั  เจียมแดง) 
                                   รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบติัรำชกำรแทน 
                                                                                                                                 ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ ์



 
 
                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  7   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ล ำดบั
ท่ี 

งำนท่ีจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จำ้ง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วธีิซ้ือ/จำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ(บำท) 

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือ/จำ้ง 

(บำท) 

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/

จำ้ง 
13. ซ้ืออุปกรณ์ โครงกำรประชุมและ

พฒันำศกัยภำพผูสู้งอำยุ 
1,250.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 

1,250.- 
หจก.เทน็ 2009 

1,250.- 
229/2562 

วนัท่ี   13 พ.ค. 62 
14. ซ้ื อ ข อ ง ท่ี ร ะ ลึ ก  โ ค ร ง ก ำ ร

ครอบครัวตวัอยำ่งปลอดยำเสพติด 
590.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 

590.- 
หจก.เทน็ 2009 

590.- 
230/2562 

วนัท่ี   13 พ.ค. 62 
15. จดัซ้ือโตะ๊หินอ่อน 80,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยกมัปนำท  มีชนะ 

80,000.- 
นำยกมัปนำท  มีชนะ 

80,000.- 
231/2562 

วนัท่ี   13 พ.ค. 62 
16. จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ศพด.

บำ้นกำโห่ใต ้
3,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยณรงค ์รอดทองสุข 

3,000.- 
นำยณรงค ์รอดทองสุข 

3,000.- 
231/2562 

วนัท่ี    14 พ.ค. 62 
17. จ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำรไม่

ประจ ำทำง โครงกำรพ่อเฒ่ำ แม่
เฒ่ำจูงหลำนปฏิบติัธรรม 

24,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยชำญวทิย ์ วรุตมพนัธ์ 
24,000.- 

นำยชำญวทิย ์ วรุตมพนัธ์ 
24,000.- 

232/2562 
วนัท่ี    14 พ.ค. 62 

18. โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.สำย
ทุ่งเตย-คลองตม ม.5 

600,000.- - E-Bidding บจก.ชะอวด 
600,000.- 

บจก.ชะอวด 
600,000.- 

6/2562 
วนัท่ี    17 พ.ค. 62 

 

                                                         (ลงช่ือ)            มนสั  เจียมแดง               ผูร้ำยงำน 
                                               (นำยมนสั   เจียมแดง) 
                                   รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบติัรำชกำรแทน 
                                                                                                                                 ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ ์
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  7   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ล ำดบั
ท่ี 

งำนท่ีจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จำ้ง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วธีิซ้ือ/จำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ(บำท) 

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือ/จำ้ง 

(บำท) 

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/

จำ้ง 
19. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย

กำโห่เหนือ-แยกบำ้นพิมพ ์ม.5 
600,000.- - E-Bidding บจก.ชะอวด 

600,000.- 
บจก.ชะอวด 
600,000.- 

7/2562 
วนัท่ี   17 พ.ค. 62 

20. จ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรอบรม
จริยธรรม 

425.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
425.- 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
425.- 

241/2562 
วนัท่ี   17 พ.ค. 62 

21. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
ซอยหลงั ร.ร.บำ้นท่ำขำ้ม ม.6 

550,000.- - E-Bidding 550,000.- 550,000.- 8/2562 
วนัท่ี  21  พ.ค. 62 

22. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบ้ำน
หลำตำพรำน ม.1 

135,600.- - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชยักำรประปำ 
135,600.- 

ร้ำนศิริชยักำรประปำ 
135,600.- 

243/2562 
วนัท่ี   21 พ.ค. 62 

23. โครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลบำ้นกำ
โห่ใต ้ม.1 

135,600.- - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชยักำรประปำ 
135,600.- 

ร้ำนศิริชยักำรประปำ 
135,600.- 

244/2562 
วนัท่ี   21 พ.ค. 62 

24. ซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ โครงกำร
จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร 

4,000.- - เฉพำะเจำะจง สุคนธ์เฟอร์นิเจอร์และ
อลูมีเนียม 
4,000.- 

สุคนธ์เฟอร์นิเจอร์และ
อลูมีเนียม 
4,000.- 

245/2562 
วนัท่ี   22 พ.ค. 62 

 

                                                         (ลงช่ือ)            มนสั  เจียมแดง                ผูร้ำยงำน 
                                               (นำยมนสั   เจียมแดง) 
                                   รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบติัรำชกำรแทน 
                                                                                                                                 ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ ์
 



 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  7   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ล ำดบั
ท่ี 

งำนท่ีจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จำ้ง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วธีิซ้ือ/จำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ(บำท) 

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือ/จำ้ง 

(บำท) 

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/

จำ้ง 
25. จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,950.- - เฉพำะเจำะจง นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 

2,950.- 
นำยวโิรจน์  บุญจนัทร์ 

2,950.- 
249/2562 

วนัท่ี   29 พ.ค. 62 
26. ซ้ือภำพพระฉำยำลกัษณ์ พระบรม

รำชินี 
900.- - เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์ ภิญโญรัตนโชติ 

900.- 
นำยสุพจน์ ภิญโญรัตนโชติ 

900.- 
251/2562 

วนัท่ี   29 พ.ค. 62 
                                               
                           (ลงช่ือ)            มนสั  เจียมแดง               ผูร้ำยงำน 

                                               (นำยมนสั   เจียมแดง) 
                                   รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบติัรำชกำรแทน 
                                                                                                                                 ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ ์
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


