
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)

8,300.00                         8,300.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว/ เสนอ

รำคำ 7,090  บำท
สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ 7,090  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่47/2562 
ลว. 2 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืม (ส้ำนักงำน) 210.00                210.00               เฉพำะเจำะจง
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ เสนอ

รำคำ 210  บำท
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ  210  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่48/2562 
ลว. 2 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม (ศพด. หนองบัวน้อย) 190.00                190.00               เฉพำะเจำะจง
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ เสนอ

รำคำ 190  บำท
มะเกลือใหม่หยดเพชร/ รำคำที่

ตกลงซ้ือ 190  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่49/2562 
ลว. 2 ม.ค. 62

4
จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน
 18 รำยกำรของกองกำรศึกษำฯ

11,280.00           11,280.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบุญกำรค้ำ/เสนอรำคำ 

11,280 บำท
ร้ำนบุญกำรค้ำ/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

11,280 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่50/2562 
ลว. 7 ม.ค. 62

5
จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิง(ใช้เติมเคร่ือง
พ่นหมอกควนัฯ) 102.00                               102.00 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว/ เสนอ
รำคำ 102  บำท

สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว/ รำคำที่
ตกลงซ้ือ 102  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่51/2562 
ลว. 9 ม.ค. 62

6
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กำรฝึกอบรมฯ 
โครงกำรจัดต้ังศูนยเ์ศรษฐกิจ
พอเพียง

1,750.00             1,750.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบุญกำรค้ำ/ เสนอรำคำ 

1,750 บำท
ร้ำนบุญกำรค้ำ/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

1,750  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่52/2562 
ลว. 14 ม.ค. 62

7
จัดซ้ือน้้ำด่ืม โครงกำรรณรงค์กำร
บริหำรจัดกำรขยะ

3,420.00             3,420.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์/ เสนอรำคำ 

3,420 บำท
ร้ำนทววีฒัน์/ รำคำทีต่กลงซ้ือ 

3,420 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2562 
ลว. 16 ม.ค. 62

8
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  โครงกำร
รณรงค์กำรบริหำรจัดกำรขยะ

940.00                940.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบุญกำรค้ำ/ เสนอรำคำ 

940 บำท
ร้ำนบุญกำรค้ำ/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

940  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่54/2562 
ลว. 17 ม.ค. 62

9
จัดซ้ืออำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
รับรองผู้เข้ำร่วมประชุม
แผนพัฒนำท้องถิน่ฯ

1,017.00             1,017.00 เฉพำะเจำะจง
ร้นทววีฒัน์/เสนอรำคำ 1,017

 บำท
ร้ำนทววีฒัน์/รำคำทีต่กลงซ้ือ  

1,017 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่55/2562 
ลว. 18 ม.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

10
จัดซ้ือชุดกีฬำ โครงกำรแข่งขัน
กีฬำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กหรรษำ

2,000.00             2,000.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนตองหนึง่/ เสนอรำคำ 

2,000  บำท
ร้ำนตองหนึง่/ เรำคำทีต่กลงซ้ือ 

2,000  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่56/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62

11
จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ้ำนวน 2 รำยกำร
 โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนยพ์ัฒนำ
เด็กเล็กหรรษำ

755.00                755.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนทววีฒัน์/ เสนอรำคำ 755

 บำท
ร้ำนทววีฒัน์/ เรำคำทีต่กลงซ้ือ 

755  บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่57/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62

12
จัดซ้ืออำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนฯ

1,200.00             1,200.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำทววีฒัน์/ เสนอรำคำ 1,200

 บำท
ร้ำนทววีฒัน์ / รำคำทีต่กลงซ้ือ 

1,200 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่58/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62

13
จัดซ้ือวสัดุอบรมฯ   โครงกำร
ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนฯ

3,360.00             3,360.00 เฉพำะเจำะจง
ร้นทววีฒัน์/เสนอรำคำ 3,360

 บำท
ร้ำนทววีฒัน์/รำคำทีต่กลงซ้ือ 

3,360 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62

14
จัดซ้ือของสมนำคุณ ของทีร่ะลึก 
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนฯ

4,500.00             4,500.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน 9 เจริญ / เสนอรำคำ 

4,500 บำท
ร้ำน 9 เจริญ / รำคำทีต่กลงซ้ือ 

4,500 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่60/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62

15
จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ ์2562

55,008.80           55,008.80 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเษตร สีค้ิว/ เสนอ

รำคำ 55,008.80 บำท
สหกรณ์กำรเษตร สีค้ิว/ รำคำที่
ตกลงซ้ือ 55,008.80 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่61/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

16
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์
กำรจัดกิจกรรมเพือ่เร่ิมต้นปฏิบัติ
ตำมแผนปฏิบัติกำร 60 วนั

346.00                346.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ /เสนอรำคำ

 346 บำท
ร้ำนแอร์เพลดีไซน์/รำคำทีต่กลง

จ้ำง  346 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่68/2562 
ลว. 8 ม.ค. 62

17
จ้ำงเหมำต่อระบบไฟฟ้ำจำกหม้อ
แปลงพร้อมเดินสำยเพืผ่ลิต
น้้ำประปำ หมูท่ี ่4

1,500.00             1,500.00 เฉพำะเจำะจง
นำยโยธนิ จัดงูเหลือม /เสนอ

รำคำ 1,500 บำท
นำยโยยธนิ จัดงูเหลือม/รำคำที่

ตกลงจ้ำง  1,500 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่69/2562 
ลว. 14 ม.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

18
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์
กำรยืน่แบบช้ำระภำษี

3,062.00             3,062.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลยดี์ไซน์ /เสนอรำคำ

 3,062 บำท
ร้ำนแอร์เพลดีไซน์/รำคำทีต่กลง

จ้ำง  3,062 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่70/2562 
ลว. 14 ม.ค. 62

19

จ้ำงเหมำจัดท้ำเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรมฯ ตำม
โครงกำรจัดต้ังศูนยเ์ศรษฐกิจ
พอเพียง

900.00                900.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ส เจริญปร้ินส์เตอร์/เสนอ

รำคำ 900 บำท
ร้ำน ส เจริญปร้ินส์เตอร์/รำคำที่

ตกลงจ้ำง  900 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่71/2562 
ลว. 14 ม.ค. 62

20
จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวนั 
โครงกำรจัดต้ังศูนยเ์ศรษฐกิจ
พอเพียง

3,000.00             3,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวภัชยำ เชิดชู / เสนอ

รำคำ 3,000 บำท
นำงสำวภัชยำ เชิด / รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง 3,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่72/2562 
ลว. 14 ม.ค. 62

21
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำรจัดต้ัง
ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง

540.00                540.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลดีไซด์ / เสนอรำคำ

 540 บำท
ร้ำนแอร์เพลดีไซด์ / รำคำทีต่กลง

จ้ำง 540 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่73/2562 
ลว. 14 ม.ค. 62

22
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์
กำรบริหำรจัดกำรขยะ

4,584.00             4,584.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลดีไซด์ / เสนอรำคำ

 4,584 บำท
ร้ำนแอร์เพลดีไซด์ / รำคำทีต่กลง

จ้ำง 4,584 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่74/2562 
ลว. 16 ม.ค. 62

23
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำร
แข่งขันกีฬำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
หรรษำ

475.00                475.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลดีไซด์ / เสนอรำคำ

 475 บำท
ร้ำนแอร์เพลดีไซด์ / รำคำทีต่กลง

จ้ำง 475 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่75/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62

24
จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวนั 
โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนยพ์ัฒนำ
เด็กเล็กหรรษำ

1,225.00             1,225.00 เฉพำะเจำะจง
นำงแววตำ  สอจันทึก/ เสนอ

รำคำ 1,225 บำท
นำงแววตำ  สอจันทึก/ รำคำที่

ตกลงจ้ำง 1,225 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่76/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62

25
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำร
ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนฯ

864.00                864.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนแอร์เพลดีไซด์ / เสนอรำคำ

 864 บำท
ร้ำนแอร์เพลดีไซด์ / รำคำทีต่กลง

จ้ำง 864 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่77/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

26
จ้ำงเหมำจัดท้ำคู่มือประกอบกำร
ฝึกอบรมฯ ตำมโครงกำรฝึกอบรม
และศึกษำดูงำนฯ

2,400.00             2,400.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ส เจริญปร้ินส์เตอร์/เสนอ

รำคำ 2,400 บำท
ร้ำน ส เจริญปร้ินส์เตอร์/รำคำที่

ตกลงจ้ำง  2,400 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่78/2562 
ลว. 22 ม.ค. 62

27

จ้ำงเหมำรถยนต์โดยสำรไม่ประจ้ำ
ทำงปรับอำกำศ จ้ำนวน 1 คัน 
ตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนฯ

60,000.00           60,000.00 เฉพำะเจำะจง

1. นำยศักด์ิชัย  วลัิยรัตน์     /
เสนอรำคำ  66,000 บำท
2.นำยสุมิตร  ติรพงษ์พัฒน์    /
เสนอรำคำ  60,000 บำท
3.นำยประวติั  ชะมังพล       /
เสนอรำคำ  65,000 บำท

นำยสุมิตร  ติรพงษ์พัฒน์/รำคำที่
ตกลงจ้ำง  60,000 บำท

เสนอรำคำต้่ำสุด เสนอรำคำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ 

เป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่79/2562 
ลว. 24 ม.ค. 62

28
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั 
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กฯ ประจ้ำเดือน
 กุมภำพันธ ์2562

19,000.00           19,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงแววตำ  สอจันทึก/เสนอ

รำคำ 19,000 บำท
นำงแววตำ  สอจันทึก/รำคำทีต่ก

ลงจ้ำง  19,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่80/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

29
จ้ำงเหมำรถยนต์รับส่งเด็กนักเรียน
 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กฯ ประจ้ำเดือน
 กุมภำพันธ ์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 ่81/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

30
จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป(รำยวนั) 
ดูแลท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
 ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ ์2561

6,600.00             6,600.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสุภำพ  ฉิมพำลี/เสนอรำคำ

 6,600 บำท
นำงสุภำพ  ฉิมพำลี/รำคำทีต่กลง

จ้ำง 6,600 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่82/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

31
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 4 ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ ์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 ่83/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

32
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 5,10,11ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์
 2562

6,000.00             6,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงกอบแก้ว โหมกจันทึก / 

เสนอรำคำ 6,000 บำท
นำงกอบแก้ว โหมกจันทึก / 

รำคำทีต่กลงจ้ำง 6,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่84/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

33
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 6 ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ ์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 ่85/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

34
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 8 ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ ์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 ่86/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

35
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 9 ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ ์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 ่87/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

36
จ้ำงเหมำดูแลกิจกำรประปำ หมูท่ี่
 12 ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์
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 ่89/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

37
จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
 ของส้ำนักงำน อบต.หนองบัวน้อย
 ประจ้ำเดือนมกรำคม 2562

4,000.00             4,000.00 เฉพำะเจำะจง
บจ. วรีพลโอเอ/ เสนอรำคำ 

4,000 บำท
บจ. วรีพลโอเอ/ รำคำทีต่กลงจ้ำง

 4,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่90/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

38
จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
 ของกองกำรศึกษำ อบต.หนองบัว
น้อย ประจ้ำเดือน มกรำคม 2562

2,000.00             2,000.00 เฉพำะเจำะจง
บจ. วรีพลโอเอ/ เสนอรำคำ 

2,000 บำท
บจ. วรีพลโอเอ/ รำคำทีต่กลงจ้ำง

 2,000 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่91/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

39

จ้ำงเหมำซ่อมแซมฝำยน้้ำล้น ใน
พืน้ทีต้่ำบลหนองบัวน้อย  ล้ำห้วย
ตะแคงใต้ หมูท่ี ่๘ บ้ำนห้วยตะแคง
ใต้ ต้ำบลหนองบัวน้อย อ้ำเภอสีค้ิว
 จังหวดันครรำชสีมำ

24,800.00           24,800.00 เฉพำะเจำะจง
นำยเพิม่พูล พรหมพันธุใ์จ /
เสนอรำคำ 24,800 บำท

นำยเพิม่พูล พรหมพันธุใ์จ /รำคำ
ทีต่กลงจ้ำง  24,800 บำท

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่
1/2562 ลว. 7 ม.ค. 62

40

จ้ำงเหมำขุดลอสระเก็บน้้ำหนอง
กระทุม่ หมูท่ี ่12 บ้ำนมงคลชัย
พัฒนำ ต้ำบลหนองบัวน้อยอ้ำเภอ
สีค้ิว จังหวดันครรำชสีมำ

334,900.00         334,900.00

1. หจก.น้ำโชคเสรี/เสนอรำคำ
 334,900 บำท        2.
หจก.ด่ำนขุนทดกิตติชัย/เสนอ
รำคำ 330,000 บำท 3.หจก.
ธรรมรังษี(2001)/เสนอรำคำ 
334,900 บำท

หจก. ด่ำนขุนทดกิตติชัย /รำคำที่
ตกลงจ้ำง 330,000 บำท

เสนอรำคำต้่ำสุด เสนอรำคำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ 

เป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร

สัญญำจ้ำง เลขที ่1/2562
 ลว. 25 ม.ค. 62

41

จ้ำงเหมำซ่อมแซมคันดินและล้ำ
ห้วยบริเวณพืน้ทีต้่ำบลหนองบัว
น้อย หมูท่ี ่1-12 (บระวณล้ำห้วย
ทรำย หมูท่ี ่5) ต้ำบลหนองบัวน้อย
 อ้ำเภอสีค้ิว จังหวดันครรำชสีมำ

128,500.00         128,500.00

1. หจก.น้ำโชคเสรี/เสนอรำคำ
 128,500 บำท        2.
หจก.ด่ำนขุนทดกิตติชัย/เสนอ
รำคำ 128,000 บำท 3.หจก.
ธรรมรังษี(2001)/เสนอรำคำ 
128,500 บำท

หจก. ด่ำนขุนทดกิตติชัย /รำคำที่
ตกลงจ้ำง 128,000 บำท

เสนอรำคำต้่ำสุด เสนอรำคำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ 

เป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร

สัญญำจ้ำง เลขที ่2/2562
 ลว. 25 ม.ค. 62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ
วันที ่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

42
จัดซ้ือชุดอุปกIร์ส้ำหรับห้องเรียน
คุณภำพ DLTV

30,700.00           30,700.00 เฉพำะเจำะจง

1.หจก.แอดไวซ์ เซ็นเตอร์ ด่ำน
ขุนทด / เสนอรำคำ 30,550 
บำท                2. หจก.
โครำชคอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำ
 25,400 บำท   3.บจ.ใต้ฟ้ำ
มอเตอร์ คอมพิวเตอร์/เสนอ
รำคำ29,900 บำท              
 4.บจ.พำวเวอร์ สกำย/ เสนอ
รำคำ 25,900 บำท           
5.บจ.มัง่ค่ังทรัพย ์2018/
เสนอรำคำ 25,800 บำท     
6.บจ.เอ็ดดูเคชัน่แนลเทคโนโลยี
(เอ็ด-เทค)/25,500 บำท

หจก.โครำชคอมพิวเตอร์/ รำคำที่
ตกลงจ้ำง 25,400 บำท

เสนอรำคำต้่ำสุด เสนอรำคำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ 

เป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร

สัญญำซ้ือขำยงเลขที ่
1/2562 ลว. 16  ม.ค. 62

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวน้อย อ ำเภอสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที ่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562


