
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวัง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)                 8,300.00 8,300.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนาคาช๊อป ร้านนาคาช๊อป เป็นราคาท่ีเหมาะสม  25/2565

8,300.00 8,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 5 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

2 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                1,935.00 1,935.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญ ร้านส.เจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  20/2565

(รถยนต์ส่วนกลาง) 1,935.00 1,935.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 9 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

3 จ้างเหมาร้ือถอนและปรับปรุงซ่อม               22,000.00 22,000.00  เฉพาะเจาะจง นายทองใส เหล่าศรี นายทองใส เหล่าศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม  14/2565

แซมห้องทําการนายกอบต. 22,000.00 22,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 11 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

4 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                2,446.08 2,446.08  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญ ร้านส.เจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม 21/2565

(ฉีดพ่นยุงรร.) 2,446.08 2,446.08 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 12 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

5 วัสดุก่อสร้าง               19,537.00 19,537.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส่ีนครวัสดุ2 ร้านส่ีนครวัสดุ2 เป็นราคาท่ีเหมาะสม  26/2565

(ปรับปรุงห้องทําการนายก) 19,537.00 19,537.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 17 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

6 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 1,935.00           1,935.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญ ร้านส.เจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  22/2565

(รถยนต์ส่วนกลาง)                           1,935.00                            1,935.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 19 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

7 ป้ายไวนิล (โครงการฯพับเหรียญฯ)                    360.00              360.00  เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายยุทธนา ร้านป้ายยุทธนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม  15/2565

360.00 360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 24 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 
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แบบ สขร. 1

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 วัสดุสําหรับฝึกอบรมฯ                 7,260.00           7,260.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนาคาช๊อป ร้านนาคาช๊อป เป็นราคาท่ีเหมาะสม  29/2565

(โครงการพับเหรียญฯ)                           7,260.00                            7,260.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 24 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

9 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 1,995.00           1,995.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  24/2565

(รถยนต์ส่วนกลาง) 1,995.00 1,995.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 26 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

10 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1              264,100.00        264,100.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสถาพร หจก.ศรีสถาพร เป็นราคาท่ีเหมาะสม  13/2565

สายโนนกรวด 264,000.00 264,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 27 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

11 ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก              127,500.00        127,600.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีชัชวาล หจก.ศรีชัชวาล เป็นราคาท่ีเหมาะสม  14/2565

สายบุใหญ่ ม.5                        127,000.00                         127,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 27 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

12 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายพวง              199,900.00        203,400.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด์กรุ๊ป หจก.ชัยนาทเวิลด์กรุ๊ป เป็นราคาท่ีเหมาะสม  15/2565

 -นางสมศรี ม.2 199,000.00 199,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 27 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

13 ก่อสร้างถนนคสล. ม.9              159,000.00        158,400.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีชัชวาล หจก.ศรีชัชวาล เป็นราคาท่ีเหมาะสม  16/2565

สายดอนมะยม-ต.บัลลังก์                        158,000.00                         158,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 27 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

14 ก่อสร้างถนนคสล. ม.7              173,000.00        172,900.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีชัชวาล หจก.ศรีชัชวาล เป็นราคาท่ีเหมาะสม  17/2565

สายหน้าวัดถนนวารี                        172,000.00                         172,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 27 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

 -3-



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15
ก่อสร้างถนนคสล. ม.4              222,800.00        225,200.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทเวิลด์กรุ๊ป หจก.ชัยนาทเวิลด์กรุ๊ป เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 18/2565

สายบ.หนองกลางดอนเช่ือมถนน                        222,000.00                         222,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
 ลว. 27 พ.ค. 65

สายบ้านวังใหม่–บ้านถนนวารี ม.4 ท่ีกําหนด 

16
ป้ายไวนิล (โครงการปลูกหญ้าแฝก)                    360.00              360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายยุทธนา ร้านป้ายยุทธนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 16/2565

360.00 360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
 30 พ.ค. 65

ท่ีกําหนด 



แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวัง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  29  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

ท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ

1 จ้างจัดทําป้ายไวนิล                 4,740.00 4,740.00  เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายยุธนา

(จุดบริการสงกรานต์ฯ) 4,740.00

2 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                1,823.40 1,823.40  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์

(รถยนต์ส่วนกลาง) 1,823.40

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง หินคลุก             116,260.41 116,260.41  เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994)

116,260.41

4 จัดซ้ือแบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร/ไมค์-               17,950.00 17,950.00  เฉพาะเจาะจง ร้านซีคิว ทูมิเตอร์

วิทยุ 17,950.00

5 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                1,815.00 1,815.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์

(รถยนต์ส่วนกลาง) 1,815.00

6 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดอน-            4,794,700.00      4,802,722.75  ประกวดราคาฯ หจก.สยามเคกรุ๊ป

ตําแย-ตําบลบัลลังก์ ม. 10                     3,105,555.00 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ 65)

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก                11,800.00          11,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้านคูณทรัพย์

2 บานเปิด (กองคลัง) 11,400.00
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ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

ท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เอกสาร                11,400.00          11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูณทรัพย์

(กองสวัสดิการฯ)                         11,200.00 
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ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

ท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวัง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  29  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ร้านป้ายยุธนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม   10/2565

4,740.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 1 เม.ย. 65

ท่ีกําหนด 

ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  18/2565

1,823.40 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 5 เม.ย. 65

ท่ีกําหนด 

หจก.รุ่งเรือง (1994) เป็นราคาท่ีเหมาะสม  19/2565

116,260.41 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 26 เม.ย. 65

ท่ีกําหนด 

ร้านซีคิว ทูมิเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  20/2565

17,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 26 เม.ย. 65

ท่ีกําหนด 

ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  19/2565

1,815.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 26 เม.ย. 65

ท่ีกําหนด 

หจก.สยามเคกรุ๊ป เป็นราคาท่ีเหมาะสม  12/2565

                      3,105,555.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 27 เม.ย. 65

ท่ีกําหนด 

ร้านคูณทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  23/2565

11,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 29 เม.ย. 65

ท่ีกําหนด 
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แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ร้านคูณทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  24/2565

                          11,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 29 เม.ย. 65

ท่ีกําหนด 
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แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


