
 
        

สรุปผลการพจิารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์                               แบบ สขร. 1 

ประจ ำเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับที ่ วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ 
รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวมราคากลาง 
รวมราคาทีพ่จิารณา 

คัดเลอืก 
วงเงินต ่าหรือสูงกว่า 

 ราคากลาง (+สูง)(-ต ่ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จดัซ้ือโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 7 64,066.67 - - -  
2 จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 14 3,489,040.- - - -  
3 จดัจำ้งโดยวธีิ E-Bidding - - - - -  
4 จดัซ้ือโดยวธีิ E-Bidding - - - - -  

 

ไดน้ ำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมแบบ สขร. 1   (ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562) 

              เผยแพร่   เม่ือวนัท่ี     9  กนัยำยน  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 สิงหาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  9   เดือน กนัยำยน 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. 
 

จำ้งประกอบอำหำรกลำงวนั อำหำรวำ่ง
และเคร่ืองด่ืม ประชุมสภำ สมัยท่ี 3 
คร้ังท่ี 1/2562 

1,500.- - เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรม รอดทองสุข 
1,500.- 

นำงสำวอำรม รอดทองสุข 
1,500.- 

324/2562 
วนัท่ี   6  ส.ค. 62 

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
ท่ำขำ้ม 

490,000.- - เฉพำะเจำะจง หว้ยแกว้กำรโยธำ 
490,000.- 

หว้ยแกว้กำรโยธำ 
490,000.- 

327/2562 
วนัท่ี   6  ส.ค. 62 

3. 
 

จ้ำ ง ซ่ อม เค ร่ื อ งคอมพิ ว เ ตอ ร์                 
กองคลงั 

2,850.- - เฉพำะเจำะจง นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
2,850.- 

นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
2,850.- 

328/2562 
วนัท่ี    6 ส.ค. 62 

4. ซ้ื อ ห มึ ก พิ ม พ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
ส ำนกังำนปลดั 

11,650.- - เฉพำะเจำะจง นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
11,650.- 

นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
11,650.- 

329/2562 
วนัท่ี   7  ส.ค. 62 

5. จ้ำ ง ซ่ อม เค ร่ื อ งคอมพิ ว เ ตอ ร์ 
ส ำนกังำนปลดั 

450.- - เฉพำะเจำะจง นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
450.- 

นำยวโิรจน์ บุญจนัทร์ 
450.- 

331/2562 
วนัท่ี    7 ส.ค. 62 

6. โครงกำรก่อสร้ำงทำงเทำ้จกัรยำน 463,000.- - เฉพำะเจำะจง หว้ยแกว้กำรโยธำ 
463,000.- 

หว้ยแกว้กำรโยธำ 
463,000.- 

332/2562 
วนัท่ี   7  ส.ค. 62 

 

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



 
 

 
                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  9   เดือน กนัยำยน  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. โครงกำรก่อสร้ำงสำยกำโห่เหนือ 491,000.- - เฉพำะเจำะจง น ำโชคกำรโยธำ 

491,000.- 
น ำโชคกำรโยธำ 

491,000.- 
333/2562 

วนัท่ี    8 ส.ค. 62 
8. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย

บ่อเหรียง-ป่ำคลุม้ ม.2 
492,000.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เกริกชยักำรโยธำ 

492,000.- 
หจก.เกริกชยักำรโยธำ 

492,000.- 
334/2562 

วนัท่ี   9  ส.ค. 62 
9. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย

ทุ่งโป๊ะ-ไสลงักำ ม.4 
490,000.- - เฉพำะเจำะจง ช.เจริญกำรโยธำ 

490,000.- 
ช.เจริญกำรโยธำ 

490,000.- 
335/2562 

วนัท่ี    9 ส.ค. 62 
10. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย

โรงเรียนควนหนองหงษ-์พรุชิง ม.3 
490,000.- - เฉพำะเจำะจง ช.เจริญกำรโยธำ 

490,000.- 
ช.เจริญกำรโยธำ 

490,000.- 
336/2562 

วนัท่ี   13  ส.ค. 62 
11. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย

คลองตมเหนือ-บำ้นนำยหนำม 
490,000.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เกริกชยักำรโยธำ 

490,000.- 
หจก.เกริกชยักำรโยธำ 

490,000.- 
337/2562 

วนัท่ี    13 ส.ค. 62 
12. จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 18,800.- - เฉำพะเจำะจง นำยวชัระพรรณ หวำนวงค ์

18,800.- 
นำยวชัระพรรณ หวำนวงค ์

18,800.- 
338/2562 

วนัท่ี   19  ส.ค. 62 
 

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



 
 
 
                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  9   เดือน  กนัยายน  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. จ้ำงเหมำรถบัสโดยสำร จ ำนวน    

2 คนั โครงกำรเขำ้ค่ำยพุทธบุตร 
19,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยชำญวทิย ์วรุตมพนัธ์ 

19,000.- 
นำยชำญวทิย ์วรุตมพนัธ์ 

19,000.- 
339/2562 

วนัท่ี    20 ส.ค. 62 
14. ซ้ือวสัดุก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำง

ลำนเคำรพธงชำติ  
47,105.- - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคเจริญ 

47,105.- 
ร้ำนโชคเจริญ 
47,105.- 

340/2562 
วนัท่ี   22  ส.ค. 62 

15. จำ้งแรงงำนก่อสร้ำงลำนเคำรพธง
ชำติ 

32,940.- - เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง แพง่โยธำ 
32,940.- 

นำยบ ำรุง แพง่โยธำ 
32,940.- 

341/2562 
วนัท่ี    22 ส.ค. 62 

16. จ้ำงเหมำบริกำรประกอบอำหำร 
อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 

7,500.- - เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรม รอดทองสุข 
7,500.- 

นำงสำวอำรม รอดทองสุข 
7,500.- 

342/2562 
วนัท่ี   22  ส.ค. 62 

17. ซ้ือหนงัสือศูนยข์อ้มูลข่ำวสำร 26,594.67 - เฉพำะเจำะจง บ.ซีเอด็ยเูคชัน่จ  ำกดั (มหำชน) 
26,594.67 

บ.ซีเอด็ยเูคชัน่จ  ำกดั (มหำชน) 
26,594.67 

343/2562 
วนัท่ี    23 ส.ค. 62 

18. ซ้ือวสัดุทำงกำรเกษตร 2,920.- - เฉพำะเจำะจง ส.เกษตรรุ่งเรือง 
2,920.- 

ส.เกษตรรุ่งเรือง 
2,920.- 

344/2562 
วนัท่ี   23  ส.ค. 62 

 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  9   เดือน  กนัยายน  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. ซ้ืออุปกรณ์ รณรงค์ลดขยะจำก

แหล่งก ำเนิด 
5,278.- - เฉพำะเจำะจง หจก.ภำคภูมิวสัดุก่อสร้ำง 

5,278.- 
หจก.ภำคภูมิวสัดุก่อสร้ำง 

5,278.- 
345/2562 

วนัท่ี    23 ส.ค. 62 
20. ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง  10,400.- - เฉพำะเจำะจง เทนยำงยนต ์

10,400.- 
เทนยำงยนต ์
10,400.- 

346/2562 
วนัท่ี   27  ส.ค. 62 

21. ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 7,224.- - เฉพำะเจำะจง ส.เกษตรรุ่งเรือง 
7,224.- 

ส.เกษตรรุ่งเรือง 
7,224.- 

347/2562 
วนัท่ี    27 ส.ค. 62 

 
 

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


