
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1
จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิง(ใช้เติม
รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองตัดหญ้ำ
ฯลฯ)

8,500.00                         8,500.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว/ เสนอ

รำคำ 8,500  บำท
สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ 8,500  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่78/2562 
ลว. 1 มี.ค. 62

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืม (ส้ำนักงำน) 190.00                190.00               เฉพำะเจำะจง
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ เสนอ

รำคำ  190 บำท
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ  190  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่79/2562 
ลว. 1 มี.ค. 62

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม (ศพด. หนองบัวน้อย) 160.00                160.00               เฉพำะเจำะจง
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ เสนอ

รำคำ  160  บำท
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ 160  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่80/2562 
ลว. 1 มี.ค. 62

4
จัดซ้ืออำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
ประชุมสภำสมัยวสิำมัญสมัยที ่1 
คร้ัง 1/2562

1,017.00             1,017.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์/เสนอรำคำ 

1,017 บำท
ร้ำนทววีฒัน์/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

1,017 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่81/2562 
ลว. 4 มี.ค. 62

5
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 1 
รำยกำร ของส้ำนักงำนปลัด 300.00                               300.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนบุญกำรค้ำ/ เสนอรำคำ 
300  บำท

ร้ำนบุญกำรค้ำ/ รำคำทีต่กลงซ้ือ 
300  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่82/2562 
ลว. 5 มี.ค62

6
จัดซ้ือพำนพุม่ดอกไม้สด จ้ำนวน 2
 รำยกำร โครงกำรวนัท้องถิน่ทย 2,000.00                         2,000.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุดยอดดอกไม้/ เสนอรำคำ
 2,000 บำท

ร้ำนสุดยอดดอกไม้/ รำคำทีต่กลง
ซ้ือ 2,000  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่83/2562 
ลว. 14 มี.ค. 62

7
จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียนปิด
เทอม 2/2561 ให้กับนักเรียนใน
เขตต้ำบลหนองบัวน้อย (นมกล่อง)

103,224.00         103,224.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว /เสนอ

รำคำ 103,224 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว/รำคำที่

ตกลงซ้ือ 103,224 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่84/2562 
ลว. 18 มี.ค. 62

8
จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมระบบประปำ 
จ้ำนวน 27 รำยกำร

23,090.00           23,090.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบุยกำรค้ำ/เสนอรำคำ 

23,090 บำท
ร้ำนบุญกำรค้ำ/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

23,090 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่85/2562 
ลว. 18 มี.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

กุมภำพันธ์ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

9
จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 12 
รำยกำร ของกองคลัง

5,129.00             5,129.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์/ เสนอรำคำ 

5,129 บำท
ร้ำนทววีฒัน์/ รำคำทีต่กลงซ้ือ 

5,129  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่86/2562 
ลว. 18 มี.ค. 62

10
จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 
รำยกำร ของกองคลัง

10,440.00           10,440.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์ / เสนอรำคำ 

10,440  บำท
ร้ำนทววีฒัน์/ รำคำทีต่กลงซ้ือ 

10,440  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่87/2562 
ลว. 18 มี.ค. 62

11
จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต้ำบลหนองบัวน้อย
(นมกล่อง)

11,730.00           11,730.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเษตร สีค้ิว/ เสนอ

รำคำ 11,730 บำท
สหกรณ์กำรเษตร สีค้ิว/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ 11,730 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่88/2562 
ลว. 20 มี.ค. 62

12
จัดซ้ือเก้ำอีพ้ลำสติก จ้ำนวน 100
 ตัว

22,000.00           22,000.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนดินสอ/เสนอรำคำ 

22,000 บำท
ร้ำนดินสอ/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

22,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่89/2562 
ลว. 20 มี.ค. 62

13
จัดซ้ือยำงมะตอยส้ำเร็จรูป และน้้ำ
ยำง

197,500.00         197,500.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนนันท์นภัสยำงมิกซ์/เสนอ

รำคำ 197,500 บำท
ร้ำนนันท์นภัสยำงมิกซ์/รำคำทีต่ก

ลงซ้ือ 197,500 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่90/2562 
ลว. 22 มี.ค. 62

14

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุจ้ำนวน 
21 รำยกำรส้ำหรับซ่อมแซมไฟฟ้ำ
ส่องสวำ่งภำยในพืน้ที ่ต้ำบลหนอง
บัวน้อย ของกองช่ำง

83,295.00           83,295.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบุญกำรค้ำ/ เสนอรำคำ 

83,295  บำท
ร้ำนบุญกำรค้ำ/ รำคำทีต่กลงซ้ือ 

83,295  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่91/2562 
ลว. 25 มี.ค62

15

จัดซ้ือน้้ำด่ืม(ถ้วย) และน้้ำขวด เพือ่
ใช้ในโครงกำรงำนฉลองวนัแห่งชัย
ชนะของท้ำวสุรนำรีและนำงสำว
บุญเหลือ

3,080.00             3,080.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์ / เสนอรำคำ 

3,080  บำท
ร้ำทววีฒัน์/ รำคำทีต่กลงซ้ือ 

3,080  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่92/2562 
ลว. 26 มี.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

16

จัดซ้ือน้้ำด่ืม(ถ้วย) และน้้ำขวด เพือ่
ใช้ในโครงกำรงำนฉลองวนัแห่งชัย
ชนะของท้ำวสุรนำรีและนำงสำว
บุญเหลือ

1,850.00             1,850.00 เฉพำะเจำะจง
นำงนุชนำรถ  มำมำก / เสนอ

รำคำ 1,850  บำท
นำงนุชนำรถ  มำมำก / รำคำที่

ตกลงซ้ือ 1,850  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่93/2562 
ลว. 26 มี.ค. 62

17

จัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม จ้ำนวน 18
 ชุด เพือ่ใช้ในโครงกำรงำนฉลอง
วนัแห่งชัยชนะของท้ำวสุรนำรีและ
นำงสำวบุญเหลือ

6,300.00             6,300.00 เฉพำะเจำะจง
นำยเรวตัร  แน่นพิมำย / เสนอ

รำคำ 6,300 บำท
นำยเรวตัร  แน่นพิมำย / รำคำที่

ตกลงซ้ือ 6,300  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่94/2562 
ลว. 26 มี.ค. 62

18

จัดซ้ือวสัดุอืน่ๆ  จ้ำนวน 14 
รำยกำร  เพือ่ใช้ในโครงกำรงำน
ฉลองวนัแห่งชัยชนะของท้ำวสุร
นำรีและนำงสำวบุญเหลือ

5,080.00             5,080.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบุญกำรค้ำ / เสนอรำคำ 

5,080 บำท
ร้ำนบุญกำรค้ำ / รำคำทีต่กลงซ้ือ

 5,080  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่95/2562 
ลว. 26 มี.ค. 62

19
จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวนั 
ประชุมสภำสมัยวสิำมัญ สมัยที ่1 
คร้ังที ่1/2562

2,200.00             2,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำงค้ำหมวย  ศรีจันทึก/ เสนอ

รำคำ 2,200 บำท
นำงค้ำหมวย  ศรีจันทึก/ รำคำที่

ตกลงจ้ำง 2,200 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่109/2562
 ลว. 4 มี.ค. 62

20
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำรศึกษำ
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต้ำบลหนองบัวน้อย

500.00                500.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ /เสนอรำคำ

 500 บำท
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์/รำคำทีต่กลง

จ้ำง  500 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่110/2562
 ลว. 8 มี.ค. 62

21
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำรวนั
ท้องถิน่ไทย

700.00                700.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ /เสนอรำคำ

 700 บำท
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์/รำคำทีต่กลง

จ้ำง  700 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่111/2562
 ลว. 11 มี.ค. 62

22

จ้ำงเหมำรถยนต์โดยสำรปรับ
อำกำศไม่ประจ้ำทำง โครงกำร
ศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กต้ำบลหนองบัว
น้อย

14,000.00           14,000.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.วงศ์วำนิชกังวำฬ /เสนอ

รำคำ 14,000 บำท
หจก.วงศ์วำนิชกังวำฬ/รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง  14,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่112/2562
 ลว. 11 มี.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

23
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองมอเตอร์
ไฟฟ้ำ ม.3, 4, 9 และ หมูท่ี ่11

23,090.00           23,090.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเสรีกำรไฟฟ้ำ/เสนอรำคำ 

23,090 บำท
ร้ำนเสรีกำรไฟฟ้ำ/รำคำทีต่กลง

จ้ำง  23,090 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่103/2562
 ลว.18 มี.ค. 62

24
จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธก์ำร
เลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
(สส.)

900.00                900.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ /เสนอรำคำ

 700 บำท
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์/รำคำทีต่กลง

จ้ำง  700 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่104/2562
 ลว. 19 มี.ค. 62

25
จ้ำงเหมำซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอำกำศ จ้ำนวน 2 
เคร่ือง ของกองช่ำง

1,300.00             1,300.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเสน่ห์ เคร่ืองเยน็ /เสนอ

รำคำ 1,300 บำท
ร้ำนเสน่ห์ เคร่ืองเยน็/รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง  1,300 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่105/2562
 ลว. 25 มี.ค. 62

26
จ้ำงเหมำท้ำป้ำยโครงกำรงำน
ฉลองวนัแห่งชัยชนะของท้ำวสุร
นำรีและนำงสำวบุญเหลือ

2,808.00             2,808.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ /เสนอรำคำ

 2,808 บำท
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์/รำคำทีต่กลง

จ้ำง 2,808 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่106/2562
 ลว. 26 มี.ค. 62

27

จ้ำงเหมำประดับตกแต่งสถำนที่
โครงกำรงำนฉลองวนัแห่งชัยชนะ
ของท้ำวสุรนำรีและนำงสำวบุญ
เหลือ

4,000.00             4,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยเรวตัร แน่นพิมำย /เสนอ

รำคำ 4,000 บำท
นำยเรวตัร แน่นพิมำย/รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 4,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่107/2562
 ลว. 26 มี.ค. 62

28

จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเต็นท์,เก้ำอี้
โครงกำรงำนฉลองวนัแห่งชัยชนะ
ของท้ำวสุรนำรีและนำงสำวบุญ
เหลือ

4,750.00             4,750.00 เฉพำะเจำะจง
นำงเข็มเพชร ทองค้ำ /เสนอ

รำคำ 4,750 บำท
นำงเข็มเพชร ทองค้ำ/รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 4,750 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่108/2562
 ลว. 27 มี.ค. 62

29

จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองเสียง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองเสียง
ต่ำงๆ โครงกำรงำนฉลองวนัแห่ง
ชัยชนะของท้ำวสุรนำรีและ
นำงสำวบุญเหลือ

3,000.00             3,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยภำคภูมิ เจ๊กจันทึก/เสนอ

รำคำ 3,000 บำท
นำยภำคภูมิ เจ๊กจันทึก/รำคำที่

ตกลงจ้ำง 3,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่109/2562
 ลว. 27 มี.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

30

จ้ำงเหมำบริกำรแสดงเพลงโครำช 
โครงกำรงำนฉลองวนัแห่งชัยชนะ
ของท้ำวสุรนำรีและนำงสำวบุญ
เหลือ

7,600.00             7,600.00 เฉพำะเจำะจง
นำยเด่นดวง  ศรีแสงรัตน์/
เสนอรำคำ 7,600 บำท

นำยเด่นดวง  ศรีแสงรัตน์/รำคำที่
ตกลงจ้ำง 7,600 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่110/2562
 ลว. 27 มี.ค. 62

31

จ้ำงเหมำจัดหำเคร่ืองบวงสรวง
พร้อมประกอบพิธ ีโครงกำรงำน
ฉลองวนัแห่งชัยชนะของท้ำวสุร
นำรีและนำงสำวบุญเหลือ

20,000.00           20,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยสมคิด ช่ำงประดับ/เสนอ

รำคำ 20,000 บำท
นำยสมคิด ช่ำงประดับ/รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 20,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่111/2562
 ลว. 27 มี.ค. 62

32

จ้ำงเหมำแรงงำนซ่อมแซมไฟฟ้ำ
ส่องสวำ่ง หมูท่ี ่1-12 ต้ำบลหนอ
บัวน้อย อ้ำเภอสีค้ิว จงวหัด
นครรำชสีมำ

37,100.00           37,100.00 เฉพำะเจำะจง
นำยอุดม  รอดนอก/เสนอรำคำ

 37,100 บำท
นำยอุดม  รอดนอก/รำคำทีต่กลง

จ้ำง 37,100 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่112/2562
 ลว. 28 มี.ค. 62

33
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 4 ประจ้ำเดือน เมษำยน 2562

2,000.00             2,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงเกษร  เฮียงสอน /เสนอ

รำคำ 2,000 บำท
นำงเกษร  เฮียงสอน /รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง  2,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่113/2562
 ลว. 29 มี.ค. 62

34
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 5,10,11ประจ้ำเดือน เมษำยน 
2562

6,000.00             6,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงกอบแก้ว โหมกจันทึก / 

เสนอรำคำ 6,000 บำท
นำงกอบแก้ว โหมกจันทึก / 

รำคำทีต่กลงจ้ำง 6,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่114/2562
 ลว. 29 มี.ค. 62

35
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 6 ประจ้ำเดือน เมษำยน 2562

1,200.00             1,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวยพุิน ทิสุก / เสนอรำคำ

 1,200 บำท
นำงสำวยพุิน ทิสุก / รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 1,200 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่115/2562
 ลว. 29 มี.ค. 62

36
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 8 ประจ้ำเดือน เมษำยน  2562

1,500.00             1,500.00 เฉพำะเจำะจง
นำงฉลอม  ไพจันทึก / เสนอ

รำคำ 1,500 บำท
นำงฉลอม  ไพจันทึก / รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 1,500 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่116/2562
 ลว. 29 มี.ค. 62

37
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 9 ประจ้ำเดือน เมษำยน 2562

4,000.00             4,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยบุญธรรม  เจือจันทึก / 
เสนอรำคำ 4,000 บำท

นำยบุญธรรม  เจือจันทึก / รำคำ
ทีต่กลงจ้ำง 4,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่117/2562
 ลว. 29 มี.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

38
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 12 ประจ้ำเดือน เมษำยน 2562

4,000.00             4,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยบุญล้อม จันทสิทธิ ์/ เสนอ

รำคำ 4,000 บำท
นำยบุญล้อม จันทสิทธิ ์/ รำคำที่

ตกลงจ้ำง 4,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่118/2562
 ลว. 29 มี.ค. 62

39
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั 
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กฯ ประจ้ำเดือน 
เมษำยน  2562

18,000.00           18,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงแววตำ  สอจันทึก/เสนอ

รำคำ 18,000 บำท
นำงแววตำ  สอจันทึก/รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง  18,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่119/2562
 ลว. 29 มี.ค. 62

40
จ้ำงเหมำรถยนต์รับส่งเด็กนักเรียน
 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กฯ เดือน 
เมษำยน  2562

17,500.00           17,500.00 เฉพำะเจำะจง
นำยศรำยทุธ  กรินสูงเนิน/
เสนอรำคำ 17,500 บำท

นำยศรำยทุธ  กรินสูงเนิน/รำคำที่
ตกลงจ้ำง 17,500 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่120/2562
 ลว. 29 มี.ค. 62

41
จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป(รำยวนั) 
ดูแลท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
 ประจ้ำเดือน เมษำยน 2562

5,400.00             5,400.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสุภำพ  ฉิมพำลี/เสนอรำคำ

 5,400 บำท
นำงสุภำพ  ฉิมพำลี/รำคำทีต่กลง

จ้ำง 5,400 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่121/2562
 ลว. 29 มี.ค. 62

42

จ้ำงซ่อมแซมท่อระบำยน้้ำ คสล.
(นำนำงนงลักษณ์ ฝองสูงเนิน) หมู่
ที ่4 ต้ำบลหนองบัวน้อย อ้ำเภอสี
ค้ิว จังหวดันครรำชสีมำ

43,500.00           43,500.00 เฉพำะเจำะจง
นำยเพิม่พูล พรหมพันธุใ์จ /
เสนอรำคำ 43,500 บำท

นำยเพิม่พูล พรหมพันธุใ์จ /รำคำ
ทีต่กลงจ้ำง  43,500 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

สัญญำจ้ำงเลขที ่4/2562 
ลว. 5 มี.ค. 62

43

จ้ำงซ่อมแซมท่อระบำยน้้ำ คสล.
(บริเวณส่ีแยกบ้ำนนำยประดิษฐ์ 
ภำษี) หมูท่ี ่8 ต้ำบลหนองบัวน้อย
 อ้ำเภอสีค้ิว จังหวดันครรำชสีมำ

53,400.00           53,400.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนมณีทรัพย ์/เสนอรำคำ 

53,400 บำท
ร้ำนมณีทรัพย/์รำคำทีต่กลงจ้ำง  

53,400 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

สัญญำจ้ำงเลขที ่5/2562 
ลว. 11 มี.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

44

จ้ำงก่อสร้ำงถนนหินคลุก(สำยทำง
สระน้้ำขำวถึงถนนลำดยำง 201) 
หมูท่ี ่5 ต้ำบลหนองบัวน้อย 
อ้ำเภอสีค้ิว จังหวดันครรำชสีมำ

257,500.00         244,300.00 เฉพำะเจำะจง

1. หจก. ด่ำนขุนทดกิตติชัย /
เสนอรำคำ 243,300 บำท2. 
หจก.น้ำโชดเสรี / เสนอรำคำ 
244,300 บำท

หจก. ด่ำนขุนทดกิตติชัย/รำคำที่
ตกลงจ้ำง 243,300 บำท

เสนอรำคำต้่ำสุด เสนอรำคำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ 

เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร

สัญญำจ้ำงเลขที ่7/2562 
ลว. 13 มี.ค. 62

45

จ้ำงขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้้ำแบบจุม่ใต้น้้ำ
(Submersible Pump) บ้ำนห้วย
ตะแคงใต้ หมูท่ี ่7 ต้ำบลหนองบัว
น้อย อ้ำเภอสีค้ิว จังหวดั
นครรำชสีมำ

77,800.00           77,800.00 เฉพำะเจำะจง
นำยป๋อง หวลขุนทด /เสนอ

รำคำ 77,800 บำท
นำยป๋อง หวลขุนทด/รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 77,800 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

สัญญำจ้ำงเลขที ่8/2562 
ลว. 21 มี.ค. 62

46

จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(บริเวณหน้ำ กศน. ถึง
โรงเรียนในพืน้ที่) หมูท่ี ่5 ต้ำบล
หนองบัวน้อย อ้ำเภอสีค้ิว จังหวดั
นครรำชสีมำ

156,300.00         156,300.00 เฉพำะเจำะจง

1. หจก. ด่ำนขุนทดกิตติชัย /
เสนอรำคำ 155,500 บำท2. 
หจก.น้ำโชดเสรี / เสนอรำคำ 
244,300 บำท

หจก. ด่ำนขุนทดกิตติชัย/รำคำที่
ตกลงจ้ำง 155,500 บำท

เสนอรำคำต้่ำสุด เสนอรำคำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ 

เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร

สัญญำจ้ำงเลขที ่9/2562 
ลว. 28 มี.ค. 62

ลงชือ่ ผู้รำยงำน ลงชือ่ ผู้ตรวจสอบ
(นำงสำวอญัชลี  พลจันทึก) (นำงชุติญำ  มวีงศ์ปำน)
เจ้ำพนกังำนพัสดุช้ำนำญงำน ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562


