
 
        

สรุปผลการพจิารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์                               แบบ สขร. 1 

ประจ ำเดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับที ่ วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ 
รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวมราคากลาง 
รวมราคาทีพ่จิารณา 

คัดเลอืก 
วงเงินต ่าหรือสูงกว่า 

 ราคากลาง (+สูง)(-ต ่ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จดัซ้ือโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 19 423,191.50 - - -  
2 จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจง 18 139,137.45 - - -  
3 จดัจำ้งโดยวธีิ E-Bidding - - - - -  
4 จดัซ้ือโดยวธีิ E-Bidding - - - - -  

 

ไดน้ ำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมแบบ สขร. 1   (ประจ ำเดือน กนัยำยน 2562) 

              เผยแพร่   เม่ือวนัท่ี     30 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 กนัยายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  30   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. 
 

จำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำรพฒันำ
ศกัยภำพ 

425.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
425.- 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
425.- 

351/2562 
วนัท่ี  2 ก.ย. 62 

2. จ้ำ ง จัดท ำ เ ล่ มพัฒนำท้อ ง ถ่ิ น             
(พ.ศ.2561-2565) 

5,830.- - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็.เค.เซอร์วสิ 
5,830.- 

ร้ำน เอน็.เค.เซอร์วสิ 
5,830.- 

352/2562 
วนัท่ี  2 ก.ย. 62 

3. 
 

ซ้ื อ ว ัส ดุ ค อ มพิ ว เ ต อ ร์  ( ก อ ง
กำรศึกษำฯ) 

4,375.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 
4,375.- 

หจก.เทน็ 2009 
4,375.- 

354/2562 
วนัท่ี  2 ก.ย. 62 

4. ซ้ือว ัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กอง
กำรศึกษำฯ) 

8,840.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 
8,840.- 

หจก.เทน็ 2009 
8,840.- 

356/2562 
วนัท่ี  10 ก.ย. 62 

5. จำ้งเหมำเป่ำลำ้งบ่อบำดำล 16,000.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.ซี.ดี.ซี ก่อสร้ำง 
16,000.- 

หจก.เอ.ซี.ดี.ซี ก่อสร้ำง 
16,000.- 

357/2562 
วนัท่ี  10 ก.ย. 62 

6. ซ้ือวสัดุส ำนกังำน  
(กองกำรศึกษำ ฯ) 

21,985.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 
21,985.- 

หจก.เทน็ 2009 
21,985.- 

358/2562 
วนัท่ี  10 ก.ย. 62 

 

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



 
 

                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  30   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. จำ้งเหมำบริกำรรถบสัโดยสำร   

ไม่ประจ ำทำง 
13,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยชำญวทิย ์วรุฒพนัธ์ 

13,000.- 
นำยชำญวทิย ์วรุฒพนัธ์ 

13,000.- 
359/2562 

วนัท่ี  10 ก.ย. 62 
8. จดัซ้ือตน้ไม ้ 1,305.- - เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม นำคสัน 

1,305.- 
นำยบุญธรรม นำคสัน 

1,305.- 
363/2562 

วนัท่ี  12 ก.ย. 62 
9. ซ่อมระบบประปำหมู่บำ้น 3,455.- - เฉพำะเจำะจง ส.เกษตรรุ่งเร่ือง 

3,455.- 
ส.เกษตรรุ่งเร่ือง 

3,455.- 
364/2562 

วนัท่ี  12 ก.ย. 62 
10. จัดซ้ือของท่ีระลึก โครงกำรเด็กดีศรี

ควนหนองหงษ ์
2,950.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 

2,950.- 
หจก.เทน็ 2009 

2,950.- 
365/2562 

วนัท่ี  13 ก.ย. 62 
11. จำ้งจดัท ำเล่มขอ้บญัญติั 5,880.- - เฉพำะเจำะจง นำยนรินทร์ เหลือสม 

5,880.- 
นำยนรินทร์ เหลือสม 

5,880.- 
366/2562 

วนัท่ี  13 ก.ย. 62 
12. ซ้ือชั้นวำงหนงัสือโครงกำรจดัตั้ง

ศูนยถ่์ำยทอดเทคโนโลย ี
13,340.- - เฉำพะเจำะจง กะโรมอุปกรณ์มำร์ท 

13,340.- 
กะโรมอุปกรณ์มำร์ท 

13,340.- 
367/2562 

วนัท่ี  13 ก.ย. 62 
 

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



 
 
                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  30   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. ซ้ือว ัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

ส ำหรับรถบรรทุกขยะ 
3,600.- - เฉพำะเจำะจง นำยสมจิตร บุญเกิด 

3,600.- 
นำยสมจิตร บุญเกิด 

3,600.- 
370/2562 

วนัท่ี  13 ก.ย. 62 
14. จ้ำ ง ซ่ อม เค ร่ื อ งคอมพิ ว เ ตอ ร์ 

หมำยเลข 416-48-0006 
650.- - เฉพำะเจำะจง นำยวโิรจน์  บุญจนัทร์ 

650.- 
นำยวโิรจน์  บุญจนัทร์ 

650.- 
371/2562 

วนัท่ี  16 ก.ย. 62 
15. ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันำ

เด็กเล็ก 
25,806.- - เฉพำะเจำะจง บจก.นครแดร์พลสั 

25,806.- 
บจก.นครแดร์พลสั 

25,806.- 
372/2562 

วนัท่ี  16 ก.ย. 62 
16. ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ

โรงเรียน 
113,885.50 - เฉพำะเจำะจง บจก.นครแดร์พลสั 

113,885.50 
บจก.นครแดร์พลสั 

113,885.50 
373/2562 

วนัท่ี  16 ก.ย. 62 
17. ซ้ือปุ๋ยหมกั (ข้ีไก่และข้ีแพะ) 3,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยรักชำติ รจนำ 

3,000.- 
นำยรักชำติ รจนำ 

3,000.- 
374/2562 

วนัท่ี  17 ก.ย. 62 
18. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยวโิรจน์  บุญจนัทร์ 

9,000.- 
นำยวโิรจน์  บุญจนัทร์ 

9,000.- 
375/2562 

วนัท่ี  17 ก.ย. 62 
 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กนัยายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  30   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. ซ้ือครุภณัฑฟ้์ำและวทิย ุ 130,000.- - เฉพำะเจำะจง สหวทิยนุครศรีฯ 

130,000.- 
สหวทิยนุครศรีฯ 

130,000.- 
376/2562 

วนัท่ี  18 ก.ย. 62 
20. โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีต 

(เพิ่มเติม) 
39,000.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เกริกชยักำรโยธำ 2016 

39,000.- 
หจก.เกริกชยักำรโยธำ 2016 

39,000.- 
378/2562 

วนัท่ี  18 ก.ย. 62 
21. ซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง กง 9584 

นศ 
6,000.- - เฉพำะเจำะจง เทนยำงยนต ์

6,000.- 
เทนยำงยนต ์
6,000.- 

379/2562 
วนัท่ี  18 ก.ย. 62 

22. จำ้งท ำป้ำยไวนิล โครงกำรพฒันำ
ทกัษะอำชีพ 

510.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
510.- 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
510.- 

380/2562 
วนัท่ี  20 ก.ย. 62 

23. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล โครงกำรปลูก
พริก 

326.40 - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
326.40 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
326.40 

381/2562 
วนัท่ี  20 ก.ย. 62 

24. จำ้งท ำป้ำยไวนิล โครงกำร 1 คน 1 
ห้ิว 1 พืชพนัธ์ุ 

170.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
170.- 

จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์
170.- 

382/2562 
วนัท่ี  20 ก.ย. 62 

25. ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 4,945.- - เฉพำะเจำะจง ส.เกษตรรุ่งเร่ือง 
4,945.- 

ส.เกษตรรุ่งเร่ือง 
4,945.- 

383/2562 
วนัท่ี  20 ก.ย. 62 

 
 

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



 
 

                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กนัยายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  30   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 
26. จ้ำงท ำป้ำยไวนิลศูนย์สำธิตกำร

เรียนรู้กำรปลูกพริก 
244.80 - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์

244.80 
จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์

244.80 
384/2562 

วนัท่ี  20 ก.ย. 62 
27. จำ้งเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 6,000.- - เฉพำะเจำะจง นำยชำญวทิย ์วรุฒพนัธ์ 

6,000.- 
นำยชำญวทิย ์วรุฒพนัธ์ 

6,000.- 
385/2562 

วนัท่ี  20 ก.ย. 62 
28. ซ้ือวสัดุเกษตร (ตน้ไม)้ 1,760.- - เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม นำคสัน 

1,760.- 
นำยบุญธรรม นำคสัน 

1,760.- 
386/2562 

วนัท่ี  20 ก.ย. 62 
29. ซ้ือกระถำงท่อซี เมนต์แบบปิด

ขนำดใหญ่ 
1,200.- - เฉพำะเจำะจง เลิศวสัดุก่อสร้ำง 

1,200.- 
เลิศวสัดุก่อสร้ำง 

1,200.- 
387/2562 

วนัท่ี  20 ก.ย. 62 
30.- ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงกำรพฒันำ

ทกัษะอำชีพ 
3,065.- - เฉพำะเจำะจง หจก.เทน็ 2009 

3,065 
หจก.เทน็ 2009 

3,065 
388/2562 

วนัท่ี  23 ก.ย. 62 
31.- จ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรปลูก

ตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 
191.25 - เฉพำะเจำะจง จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์

191.25 
จุฬำธุรกิจกำรพิมพ ์

191.25 
391/2562 

วนัท่ี   26 ก.ย. 62 
 
 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กนัยายน 2562                                                                           แบบ สขร. 1 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                                                                                                               วนัท่ี  30   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 
32. ซ้ือวสัดุ ส ำหรับโครงกำร 1 คน 1 

ห้ิว 1 พืชพนัธ์ุ 
810.- - เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพรรณ ขวญัทอง 

810.- 
นำงสำวอรพรรณ ขวญัทอง 

810.- 
392/2562 

วนัท่ี  26 ก.ย. 62 
33. โครงกำรวำงท่อลอดผำ่นถนนสำย

หว้ยเตย-ใสหวันอน 
36,800.- - เฉพำะเจำะจง นำยสุโข  รักหนู 

36,800.- 
นำยสุโข  รักหนู 

36,800.- 
393/2562 

วนัท่ี  26 ก.ย. 62 
34. จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำบ้ำนใส

หนองข่อย ม.1 
4,235.- - เฉพำะเจำะจง จุฬำวศิวกรรมฯ 

4,235.- 
จุฬำวศิวกรรมฯ 

4,235.- 
394/2562 

วนัท่ี  26 ก.ย. 62 
35. ซ้ื ออ ำห ำรว่ ำ ง และ เค ร่ื อ ง ด่ื ม 

โครงกำรพฒันำทกัษะอำชีพ 
625.- -- เฉพำะเจำะจง นำงกลัยำ  แกว้มณี 

625.- 
นำงกลัยำ  แกว้มณี 

625.- 
395/2562 

วนัท่ี  26 ก.ย. 62 
36. จำ้งซ่อมรถจกัรยำนยนต ์กองคลงั 420.- - เฉพำะเจำะจง น.ส.เพญ็ธนภทัร รักษำพล 

420.- 
น.ส.เพญ็ธนภทัร รักษำพล 

420.- 
396/2562 

วนัท่ี  26 ก.ย. 62 
37. ซ้ือโคมไฟถนนพลงัแสงอำทิตย ์ 72,700.- - เฉพำะเจำะจง นำยนิวฒัน์ รัตนประภำ 

72,700.- 
นำยนิวฒัน์ รัตนประภำ 

72,700.- 
397/2562 

วนัท่ี  30 ก.ย. 62 
 
 

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


