
 
        

สรุปผลการพจิารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์                               แบบ สขร. 1 

ประจ ำเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับที ่ วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ 
รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวมราคากลาง 
รวมราคาทีพ่จิารณา 

คัดเลอืก 
วงเงินต ่าหรือสูงกว่า 

 ราคากลาง (+สูง)(-ต ่ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จดัซ้ือโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 12 169,401.00 - - -  
2 จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 8 360,280.00 - - -  
3 จดัจำ้งโดยวธีิ E-Bidding - - - - -  
4 จดัซ้ือโดยวธีิ E-Bidding - - - - -  

 

ไดน้ ำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมแบบ สขร. 1   (ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562) 

              เผยแพร่   เม่ือวนัท่ี     8  กรกฎำคม  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 มิถุนายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  8   เดือน กรกฎำคม 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. 
 

จ้ำ งประกอบอำหำรกลำงว ัน 
อำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม ประชุม
สภำ สมนัท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2562 

1,500.- - เฉพำะเจำะจง น.ส.อำรม  รอดทองสุข 
1,500.- 

น.ส.อำรม  รอดทองสุข 
1,500.- 

255/2562 
วนัท่ี   11 มิ.ย. 62 

2. ซ่ อ ม แ ซ ม ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต ์
หมำยเลขทะเบียน คตษ 193 นศ. 

1,680.- - เฉพำะเจำะจง นำยนิกร แพง่โยธำ 
1,680.- 

นำยนิกร แพง่โยธำ 
1,680.- 

256/2562 
วนัท่ี   11 มิ.ย. 62 

3. 
 

ซ้ือเหล็กเส้น ตำมโครงกำรแข่งขนั
กีฬำ -กรีฑำ เด็ก  นักเ รียน และ
ประชำชน  

8,550.- - เฉพำะเจำะจง ทรัพยโ์ชคอนนัต ์
8,550.- 

ทรัพยโ์ชคอนนัต ์
8,550.- 

257/2562 
วนัท่ี   11 มิ.ย. 62 

4. ซ้ือขอบหินถนน 18,240.- - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคเจริญ 
18,240.- 

ร้ำนโชคเจริญ 
18,240.- 

258/2562 
วนัท่ี   12 มิ.ย. 62 

5. ซ้ือปูนขำว โครงกำรแข่งขนักีฬำ
ตำ้นยำเสพติด 

1,600.- - เฉพำะเจำะจง บ.เดวดิ ไลมส์โตน อินดสัทรี จ ำกดั 
1,600.- 

บ.เดวดิ ไลมส์โตน อินดสัทรี จ ำกดั 
1,600.- 

259/2562 
วนัท่ี   14 มิ.ย. 62 

6. จำ้งก่อสร้ำงอำคำรเพำะช ำและ
อนุบำลฯ 

70,000.- - เฉพำะเจำะจง หจก.สำมำรถโกวทิย ์
70,000.- 

หจก.สำมำรถโกวทิย ์
70,000.- 

260/2562 
วนัท่ี   14 มิ.ย. 62 

 

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



 
 

 
                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  8   เดือน กรกฎำคม  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. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์ 5,700.- - เฉพำะเจำะจง นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 

5,700.- 
นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 

5,700.- 
262/2562 

วนัท่ี   17 มิ.ย. 62 
8. ซ้ือวสัดุทำงกำรเกษตร 5,797.- - เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพยโ์ชคทว ีคอนกรีต 

5,797.- 
หจก.ทรัพยโ์ชคทว ีคอนกรีต 

5,797.- 
265/2562 

วนัท่ี   18 มิ.ย. 62 
9. ซ้ือเสำแกว้มงักร 440.- - เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพยโ์ชคทว ีคอนกรีต 

440.- 
หจก.ทรัพยโ์ชคทว ีคอนกรีต 

440.- 
266/2562 

วนัท่ี   18 มิ.ย. 62 
10. ซ้ือตน้ไม ้ 2,900.- - เฉพำะเจำะจง นอ้งพร พนัธ์ุไม ้

2,900.- 
นอ้งพร พนัธ์ุไม ้

2,900.- 
267/2562 

วนัท่ี   18 มิ.ย. 62 
11. ซ้ือสีทำร่ัว 10,950.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 

10,950.- 
หจก.เทน็ 2009 

10,950.- 
268/2562 

วนัท่ี   24 มิ.ย. 62 
12. จำ้งโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.

สำยกำโห่ใต-้ใสลงักำ ม.1 
248,000.- - เฉำพะเจำะจง หจก.สำมรถโกวทิย ์

248,000.- 
หจก.สำมรถโกวทิย ์

248,000.- 
269/2562 

วนัท่ี   24 มิ.ย. 62 
 

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



 
                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  8   เดือน  กรกฎาคม  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. ซ้ือชุดกีฬำโครงกำรกีฬำต้ำนยำ

เสพติด 
60,000.- - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเจตน์ 

60,000.- 
ร้ำนสมเจตน์ 
60,000.- 

270/2562 
วนัท่ี   18 มิ.ย. 62 

14. ซ้ือถ้วยรำงวลัและอุปกรณ์ กีฬำ
กรีฑำ นกัเรียน 

31,674.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 
31,674.- 

หจก.เทน็ 2009 
31,674.- 

271/2562 
วนัท่ี   18 มิ.ย. 62 

15. ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 15,000.- - เฉพำะเจำะจง เทนยำงยนต ์
15,000.- 

เทนยำงยนต ์
15,000.- 

272/2562 
วนัท่ี   26 มิ.ย. 62 

16. ซ้ือถว้ยรำงวลั กีฬำตำ้นยำเสพติด 8,550.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 
8,550.- 

หจก.เทน็ 2009 
8,550.- 

273/2562 
วนัท่ี   26 มิ.ย. 62 

17. จำ้งบดอดัสนำมกีฬำแข่งขนักีฬำ 
กรีฑำ 

8,600.- - เฉพำะเจำะจง หจก.ชูเพช็รกำรโยธำ 
8,600.- 

หจก.ชูเพช็รกำรโยธำ 
8,600.- 

274/2562 
วนัท่ี   26 มิ.ย. 62 

18. จำ้งเช่ือมประตูฟุตบอล 2,500.- - เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง แพง่โยธำ 
2,500.- 

นำยบ ำรุง แพง่โยธำ 
2,500.- 

275/2562 
วนัท่ี   26 มิ.ย. 62 

 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  8   เดือน  กรกฎาคม  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. จำ้งเหมำวงดุริยำงค ์จ ำนวน 1 วง 8,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยธำนุพตัร ทมองด้ี 

8,000.- 
นำยธำนุพตัร ทมองด้ี 

8,000.- 
276/2562 

วนัท่ี   26 มิ.ย. 62 
20. จ้ำ ง เหมำ เต็น  โต๊ะ  เก้ำ อ้ี  ตำม

โครงกำรแข่งขนักีฬำ -กรีฑำ 
20,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยปัญญำรัตน์  เพช็รหึง 

20,000.- 
นำยปัญญำรัตน์  เพช็รหึง 

20,000.- 
277/2562 

วนัท่ี   26 มิ.ย. 62 
 
 

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


