
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวัง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (สป.)                 7,130.00 7,130.00  เฉพาะเจาะจง ร้านคูณทรัพย์ ร้านคูณทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  31/2565

7,130.00 7,130.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 1 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

2 ป้ายไวนิล (โครงการปันยิ้มฯ) 360 360.00  เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายยุทธนา ร้านป้ายยุทธนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม  19/2565

360.00 360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 13 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

2 จัดซ้ือของท่ีระลึก                 1,500.00           1,500.00  เฉพาะเจาะจง นางทรัพย ์มังกร นางทรัพย ์มังกร เป็นราคาท่ีเหมาะสม  32/2565

(โครงการปันยิ้มฯ) 1,500.00 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 14 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์                 9,200.00 9,200.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ดาราเทรดด้ิง จํากัด หจก.ดาราเทรดด้ิง จํากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม  33/2565

(โครงการปันยิ้มฯ) 9,200.00 9,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 14 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 2,115.00 2,115.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  27/2565

(รถยนต์ส่วนกลาง) 2,115.00 2,115.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 15 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

5 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจํา-                12,000.00          12,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.กระทิงทอง2020 หจก.กระทิงทอง2020 เป็นราคาท่ีเหมาะสม  20/2565

ทาง (โครงการปันยิ้มฯ)                         12,000.00                           12,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 16 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

6 อาหารเสริม (นม )              183,516.00 183,516.00  เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชฯ บ.คันทรีเฟรชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  34/2565

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 183,516.00 183,516.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 17 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 
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ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

7 อาหารเสริม (นม )                19,847.16          19,847.16  เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชฯ บ.คันทรีเฟรชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  35/2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                         19,847.16                           19,847.16 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 17 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

8 วัสดุสํานักงาน (กองคลัง)                32,524.00          32,524.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนาคาช๊อป ร้านนาคาช๊อป เป็นราคาท่ีเหมาะสม  36/2565

                        32,524.00                           32,524.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 17 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

9 วัสดุสํานักงาน (สส.).                17,240.00          17,240.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนาคาช๊อป ร้านนาคาช๊อป เป็นราคาท่ีเหมาะสม  37/2565

17,240.00 17,240.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 17 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

10 วัสดุก่อสร้าง                50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่ีนครค้าวัสดุ2 ร้านส่ีนครค้าวัสดุ2 เป็นราคาท่ีเหมาะสม  38/2565

(บ้านนายก่ิง หึกขุนทด ม. 11)                         50,000.00                           50,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 17 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

11 วัสดุอบรม (โครงการเยาวชนฯ)                 3,290.00           3,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดาราเทรดด้ิง หจก.ดาราเทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม  39/2565

3,290.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 17 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

12 ป้ายไวนิล                    360.00              360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายยุทธนา ร้านป้ายยุทธนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม  21/2565

(โครงการฯยาเสพติดฯ) 360.00 360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 17 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

13 จ้างเหมาจัดทําเอกสารประกอบ                 1,410.00           1,410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดาราเทรดด้ิง หจก.ดาราเทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม  22/2565

การอบรมโครงการยาเสพติดฯ                           1,410.00                            1,410.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 17 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

14 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจําทาง                12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กระทิงทอง 2020 หจก.กระทิงทอง 2020 เป็นราคาท่ีเหมาะสม  23/2565

(โครงการฯยาเสพติดฯ) 12,000.00 12,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณกําหนด  ลว. 20 มิ.ย. 65
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ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

15 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1              302,700.00        302,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญ บริษัท อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  19/2565

สายดอนตําแย-ค้างพลูเหนือ.                        302,000.00                         302,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 20 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

16 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 8              302,700.00        297,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญ บริษัท อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  20/2565

สายโนนไอ้ท้าว-หนองนํ้าเปร่ือง                        297,000.00                         297,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 20 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

17 ก่อสร้างถนนคสล.              282,700.00        293,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญ บริษัท อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม 21/2565

ซอยข้างศาลา sml ม.11                        282,700.00                         282,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 21 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 5,287.50           5,287.50 เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  28/2565

(รถยนต์บรรทุกนํ้า)                           5,287.50                            5,287.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 21 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

19 วัสดุก่อสร้าง (ท่อคสล.)                22,508.00          22,508.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณีก่อสร้าง หจก.สุพรรณีก่อสร้าง เป็นราคาท่ีเหมาะสม  40/2565

22,508.00 22,508.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 29 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 

20 วัสดุสํานํางาน (ศึกษาฯ)                12,394.00          12,394.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ชัชช์ุชาญ  บริษัท ชัชช์ุชาญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  41/2565

12,394.00 12,394.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 30 มิ.ย. 65

ท่ีกําหนด 


