
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวัง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 31 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 3,525.00 3,525.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  32/2565

(สูบน้้าประปา ม.4) 3,525.00 3,525.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 1 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 2,115.00           2,115.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  33/2565

(รถยนต์ส่วนกลาง) 2,115.00 2,115.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 3 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

3 วัสดุก่อสร้าง (ท่อคสล. บ้านบุ)                73,500.00 73,500.00  เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง(1994) หจก.รุ่งเรือง(1994) เป็นราคาท่ีเหมาะสม  47/2565

73,500.00 73,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 6 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 2,115.00           2,115.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  34/2565

(รถยนต์ส่วนกลาง) 2,115.00 2,115.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 11 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

5 จ้างเหมาเคร่ืองจักรวางท่อ                45,000.00 45,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์  อิงสันเทียะ นายกิตติพงษ์  อิงสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  28/2565

บ้านบุ ม.2                         45,000.00                           45,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 11 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

6 วัสดุส้านักงาน (สป)                24,950.00          24,950.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน3T&D SHOP ร้าน3T&D SHOP เป็นราคาท่ีเหมาะสม  48/2565

                        24,950.00                           24,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 19 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คลัง)                17,000.00          17,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ดาราเทรดด้ิง หจก.ดาราเทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม  49/2565

คอมพิวเตอร์ส้านักงาน 17,000.00 17,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  23 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 
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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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สส)                 7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตฯ หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  50/2565

เคร่ืองพิมพ์                           7,500.00                            7,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 23 สค. 65

ท่ีก้าหนด 

9 ครุภัณฑ์ส้านักงาน (สป)                35,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  51/2565

ชุดโต๊ะรับแขก 35,000.00 35,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 23 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

10 ค่าพันธ์ุพืชสมุนไพร/ดิน/ไม้ไผ่                 6,180.00           6,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนขวัญ ร้านสวนขวัญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  52/2565

(โครงการอนุมรักษ์พันธุกรรมฯ) 6,180.00 6,180.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 23 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

11 วงบ่อซีเมนต์ ตะปู จอบ เสียม                 7,510.00           7,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่ีนครค้าวัสดุ2 ร้านส่ีนครค้าวัสดุ2 เป็นราคาท่ีเหมาะสม  53/2565

(โครงการอนุมรักษ์พันธุกรรมฯ)                           7,510.00                            7,510.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 23 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

12 ค่าฟิวเจอร์บอร์ด/น้้าด่ืม                 1,210.00 1,210.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน3T&D SHOP ร้าน3T&D SHOP เป็นราคาท่ีเหมาะสม  54/2565

(โครงการอนุมรักษ์พันธุกรรมฯ)                           1,210.00 1,210.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 23 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

13 ป้ายไวนิล                 2,160.00           2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายยุทธนา ร้านป้ายยุทธนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม 29/2565

(โครงการอนุมรักษ์พันธุกรรมฯ)                           2,160.00                            2,160.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 23 สค. 65

ท่ีก้าหนด 

14 ป้ายไวนิล                    360.00              360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน9เจริญ ร้าน9เจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  30/2565

(โครงการศึกษาดูงานฯ)                             360.00                               360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 24 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 
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แบบ สขร. 1

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

15 จ้างเหมาจัดท้าเอกสารประกอบ                 1,380.00           1,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน9เจริญ ร้าน9เจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  31/2565

การฝึกอบรม                           1,380.00                            1,380.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 24 ส.ค. 65

(โครงการศึกษาดูงานฯ) ท่ีก้าหนด 

15 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 2,115.00           2,115.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  35/2565

(รถยนต์ส่วนกลาง) 2,115.00 2,115.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 24 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป)                17,000.00          17,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตฯ หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  55/2565

คอมพิวเตอร์ส้านักงาน 17,000.00 17,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 25 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

17 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศึกษาฯ)                17,000.00          17,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตฯ หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  56/2565

คอมพิวเตอร์ส้านักงาน 17,000.00 17,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 25 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

18 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศึกษาฯ)                 4,000.00           4,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตฯ หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  57/2565

เคร่ืองพิมพ์ 4,000.00 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 25 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

19 วัสดุงานบ้านงานครัว (สป)                 7,520.00           7,520.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน3T&D SHOP ร้าน3T&D SHOP เป็นราคาท่ีเหมาะสม  58/2565

7,520.00 7,520.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 25 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

20 ของสมนาคุณ วัสดุเคร่ืองเขียน                10,940.00          10,940.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน9เจริญ ร้าน9เจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  59/2565

(โครงการศึกษาดูงานฯ) 10,940.00 10,940.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 26 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 
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แบบ สขร. 1

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

21 ครุภัณฑ์ส้านักงาน                26,750.00          26,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม 50/2565

ผ้าม่าน (ห้องท้าการนายก) 26,750.00 26,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 26 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

22 ครุภัณฑ์ส้านักงาน                18,500.00          16,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  51/2565

เก้าอ้ีนายกอบต. 16,500.00 16,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 26 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

23 จ้างเหม่าติดต้ังผ้าม่านหอประ-                41,994.00          41,994.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส้าเนียงโฮมดีไซน์ฯ หจก.ส้าเนียงโฮมดีไซน์ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  32/2565

ชุด 41,994.00 41,994.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 26 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 

24 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ้า                60,000.00          60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มะลิทองเดินรถขนส่ง หจก.มะลิทองเดินรถขนส่ง เป็นราคาท่ีเหมาะสม  33/2565

ทาง (โครงการศึกษาดูงานฯ)                         60,000.00                           60,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 19 ส.ค. 65

ท่ีก้าหนด 
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