
 
        

สรุปผลการพจิารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์                               แบบ สขร. 1 

ประจ ำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับที ่ วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ 
รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวมราคากลาง 
รวมราคาทีพ่จิารณา 

คัดเลอืก 
วงเงินต ่าหรือสูงกว่า 

 ราคากลาง (+สูง)(-ต ่ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จดัซ้ือโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 12 154,087.- - - -  
2 จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 8 48,127.- - - -  
3 จดัจำ้งโดยวธีิ E-Bidding - - - - -  
4 จดัซ้ือโดยวธีิ E-Bidding - - - - -  

 

ไดน้ ำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมแบบ สขร. 1   (ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562) 

              เผยแพร่   เม่ือวนัท่ี     9 สิงหำคม 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 กรกฎาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  9   เดือน สิงหำคม 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. 
 

ซ้ือเกำ้อ้ีส ำนกังำน 39,750.- - เฉพำะเจำะจง สุคนธ์เฟอร์นิเจอร์และอลูมิเนียม 
39,750.- 

สุคนธ์เฟอร์นิเจอร์และอลูมิเนียม 
39,750.- 

278/2562 
วนัท่ี   1 ก.ค. 62 

2. ซ้ือว ัส ดุ  ตำมโครงกำรบริกำร
กำรแพทยฉุ์กเฉิน 

6,880.- - เฉพำะเจำะจง PT.COM 

6,880.- 
PT.COM 

6,880.- 
279/2562 

วนัท่ี   1 ก.ค. 62 
3. 
 

จ้ำงเหมำบริกำรเต็น โต๊ะ เก้ำ อ้ี 
โครงกำรแข่งขนักีฬำ-กรีฑำ  

5,000.- - เฉพำะเจำะจง น.ส.ภทัรลภำ มะสุวรรณ 
5,000.- 

น.ส.ภทัรลภำ มะสุวรรณ 
5,000.- 

280/2562 
วนัท่ี   1 ก.ค. 62 

4. จ้ ำ ง ซ่ อ ม แ ซ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก
เอนกประสงค ์

18,317.- - เฉพำะเจำะจง อรุณกำรช่ำง 
18,317.- 

อรุณกำรช่ำง 
18,317.- 

283/2562 
วนัท่ี   10 ก.ค. 62 

5. จ้ำงท ำป้ำยไวนิลรณรงค์ป้องกัน 
ยำเสพติด 

1,360.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
1,360.- 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
1,360.- 

284/2562 
วนัท่ี   10 ก.ค. 62 

6. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส ำหรับหล่อเทียน 5,000.- - เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี เจริญสุข 
5,000.- 

นำงสุมำลี เจริญสุข 
5,000.- 

285/2562 
วนัท่ี   10 ก.ค. 62 

 

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



 
 

                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  9   เดือน สิงหำคม  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. จ้ำงท ำ ป้ำยไวนิลโครงกำรแห่

เทียนเขำ้พรรษำ 
510.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์

510.- 
จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์

510.- 
287/2562 

วนัท่ี   10 ก.ค. 62 
8. จำ้งเหมำบริกำรคณะกลองยำวน ำ

ขบวนแห่เทียนเขำ้พรรษำ 
3,400.- - เฉพำะเจำะจง นำยวเิชียร อนงค ์

3,400.- 
นำยวเิชียร อนงค ์

3,400.- 
289/2562 

วนัท่ี   10 ก.ค. 62 
9. ซ้ือวสัดุหินคลุกและดินลูกรัง 41,375.- - เฉพำะเจำะจง สุพำภรณ์ก่อสร้ำง 

41,375.- 
สุพำภรณ์ก่อสร้ำง 

41,375.- 
290/2562 

วนัท่ี   11 ก.ค. 62 
10. ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 2,675.- - เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ 

2,675.- 
ร้ำนจิปำถะ 
2,675.- 

291/2562 
วนัท่ี   11 ก.ค. 62 

11. จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลงั 1,600.- - เฉพำะเจำะจง นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
1,600.- 

นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
1,600.- 

292/2562 
วนัท่ี  22  ก.ค. 62 

12. ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ กอง
คลงั 

24,450.- - เฉำพะเจำะจง นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
24,450.- 

นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
24,450.- 

293/2562 
วนัท่ี   22 ก.ค. 62 

 

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



 
 
                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  9   เดือน  สิงหาคม  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. ซ้ือวสัดุส ำนกังำน กองช่ำง 7,547.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 

7,547.- 
หจก.เทน็ 2009 

7,547.- 
294/2562 

วนัท่ี   22 ก.ค. 62 
14. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 1,200.- - เฉพำะเจำะจง นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 

1,200.- 
นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 

1,200.- 
296/2562 

วนัท่ี   22 ก.ค. 62 
15. ซ้ือชุดกีฬำ 18,870.- - เฉพำะเจำะจง ร้ำนยงคพ์ำนิตย ์

18,870.- 
ร้ำนยงคพ์ำนิตย ์

18,870.- 
297/2562 

วนัท่ี   22 ก.ค. 62 
16. จำ้งเหมำขนมจีนพร้อมน ้ำยำ 8,400.- - เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรม รอดทองสุข 

8,400.- 
นำงสำวอำรม รอดทองสุข 

8,400.- 
298/2562 

วนัท่ี   22 ก.ค. 62 
17. ซ้ื อ ว ัส ดุ -อุ ป ก ร ณ์ ต ก แ ต่ ง ร ถ               

บุปผชำติ 
6,340.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 

6,340.- 
หจก.เทน็ 2009 

6,340.- 
300/2562 

วนัท่ี   22 ก.ค. 62 
18. จำ้งท ำป้ำยอคิลิค 9,540.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์

9,540.- 
จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์

9,540.- 
308/2562 

วนัท่ี   24 ก.ค. 62 
 

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



 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  9   เดือน  สิงหาคม  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. ซ้ือวสัดุส ำนกังำน ส ำนกังำนปลดั 33,243.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 

33,243.- 
หจก.เทน็ 2009 

33,243.- 
312/2562 

วนัท่ี   25 ก.ค. 62 
20. ซ้ือวสัดุทำงกำรเกษตร 720.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 

720.- 
หจก.เทน็ 2009 

720.- 
313/2562 

วนัท่ี   25 ก.ค. 62 
 
 

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


