
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดท ำป้ำยโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผำไหมทอมือฯ หมู่ท่ี 2 450           450           เจำะจง แก้งคร้อโฆษณำ 450                      รำคำต่ ำสุด 10-ต.ค.-64

2 จัดท ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำฯ หมู่ท่ี 5 450           450           เจำะจง แก้งคร้อโฆษณำ 450                      รำคำต่ ำสุด 10-ต.ค.-64

3 จัดท ำป้ำยโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตเส้นไหมฯ หมู่ท่ี 8 450           450           เจำะจง แก้งคร้อโฆษณำ 450                      รำคำต่ ำสุด 10-ต.ค.-64

4 จัดท ำป้ำยโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนกำรตลำดฯ หมู่ท่ี 19 450           450           เจำะจง แก้งคร้อโฆษณำ 450                      รำคำต่ ำสุด 10-ต.ค.-64

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมทอมือฯ หมู่ท่ี 2 87,000       87,000       เจำะจง หจก.ทิพย์พัฒนำไหมไทย 87,000                  รำคำต่ ำสุด 13/10/1964

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ หมู่ท่ี 5 120,000      120,000      เจำะจง หจก.ทิพย์พัฒนำไหมไทย 120,000                รำคำต่ ำสุด 13/10/1964

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตเส้นไหมฯ หมู่ท่ี 8 130,000     130,000     เจำะจง หจก.ทิพย์พัฒนำไหมไทย 130,000                รำคำต่ ำสุด 13/10/1964

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนกำรตลำดฯหมู่ท่ี 19 125,200      125,200      เจำะจง ร้ำนหม่งเส็ง 125,200                รำคำต่ ำสุด 13/10/1964

9 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 472,524      472,524      เจำะจง บ.ภูมอมิลล์ 472,524.50            มำตรฐำน 4 งวด

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี   2 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.2564

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                         แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเป็นแบบปีงบประมำณ 42,000       42,000       เจำะจง บ.ชัยภูมิก๊อปป้ี บ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ รำคำต่ ำสุด 12 งวดงำน

2 จ้ำงเหมำดูแลเวปไซต็ 8,000         8,000         เจำะจง บ.ไทม์สมีเดีย บ.ไทม์สมีเดีย รำคำต่ ำสุด 8-พ.ย.-64

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 472,524      472,524      เจำะจง บ.ภูมอมิลล์ บ.ภูมอมิลล์ มำตรฐำน 4 งวด

4 จ้ำงเหมำเข้ำเล่มข้อแผนฯ 480           480           เจำะจง ร้ำนเรณู ร้ำนเรณู รำคำต่ ำสุด 9-พ.ย.-64

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 15,836       15,836       เจำะจง ร้ำนไม้ทองพำณิชย์ ร้ำนไม้ทองพำณิชย รำคำต่ ำสุด 13-พ.ย.-64

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง 74,500       74,500       เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ หจก.ศรีสุวงค์ รำคำต่ ำสุด 25-พ.ย.-64

7 จ้ำงเหมำจัดท ำแผนท่ีภำษี 400,000     400,000     เจำะจง นำยโชคชัย หำญทำ นำยโชคชัย หำญทำ รำคำต่ ำสุด 10-ธ.ค.-64

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมประตูอบต. 20,000       20,000       เจำะจง นำยพีระพงศ์ รอบแคว้น นำยพีระพงศ์ รอบแคว้น รำคำต่ ำสุด 19-พ.ย.-64

9 จ้ำงเหมำก ำจัดส่ิงปฎิกูล 120            120            เจำะจง นำงดวงหทัย อิ่มอำรมย์ นำงดวงหทัย อิ่มอำรมย์ รำคำต่ ำสุด 19-พ.ย.-64

                                                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                               แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี   2 เดือน ธันวาคม   พ.ศ.2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือไม้ดอกไม้ประดับ 23,000       23,000       เจำะจง นำยสมพงษ์ งำคชสำร นำยสมพงษ์ งำคชสำร รำคำต่ ำสุด 14-ธ.ค.-64

วันท่ี   6 เดือน มกราคม   พ.ศ.2565

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564                                                       แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยปีใหม่ 2565 1,125          1,125          เจำะจง ต้นศิลป์ ต้นศิลป์ รำคำต่ ำสุด 8-ม.ค.-65

2 จัดซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์ 11,100.00    11,000.00   เจำะจง ต่อพำณิชย ต่อพำณิชย รำคำต่ ำสุด 9-ม.ค.-65

3 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคสล.ทำงหลวงท้องถ่ินฯงบอุดหนุนเฉพำะกิจ 7,675,000  7,675,000  เจำะจง หจก.บุญไทยฯ หจก.บุญไทย รำคำต่ ำสุด 11-เม.ย.-65

4 จัดซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์ 99,900       99,900       เจำะจง ร้ำนมงคลพำณิชย์ ร้ำนมงคลพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 24 ม.ค 65

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมพร้อมเปล่ียนอะไหล่รถ 4,516.47     4,516.47     เจำะจง บ.เจริญออโต้ฯ บ.เจริญออโต้ฯ รำคำต่ ำสุด 6-ม.ค.-65

7 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยปีใหม่ 2565 1,385         1,385         เจำะจง ต้นศิลป์ ต้นศิลป์ รำคำต่ ำสุด 7-ม.ค.-65

6 จ้ำงเหมำก ำจัดส่ิงปฎิกูล(สูบส้วม) 2,000         2,000         เจำะจง นำงดวงหทัย อิ่มอำรมย์ นำงดวงหทัย อิ่มอำรมย์ รำคำต่ ำสุด 7-ม.ค.-65

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมฯเคร่ืองปร้ินเตอร์ 18,900       18,900       เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 20-ม.ค.-65

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมฯกองคลัง 66,000       66,000       เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 20-ม.ค.-65

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมฯกองช่ำง 17,000       17,000       เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 20-ม.ค.-65

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมฯกองกำรศึกษำ 17,000       17,000       เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 20-ม.ค.-65

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมฯส ำนักปลัด 17,000       17,000       เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 20-ม.ค.-65

12 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 7,800         7,800         เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 30-ม.ค.-65

13 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 7,500         7,500         เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 30-ม.ค.-65

14 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ กองช่ำง 9,500         9,500         เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 30-ม.ค.-65

15 จัดท ำป้ำยประชุมสภำสมัยสำมัญคร้ังท่ี 1 600           600           เจำะจง ต้นศิลป์ ต้นศิลป์ รำคำต่ ำสุด 30-ม.ค.-65

16 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ 334,000     334,000     เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 11-มี.ค.-65

17 ซ้ือไม้ดอกไม้ประดับ 23,000       23,000       เจำะจง นำยสมพงษ์ งำคชสำร นำยสมพงษ์ งำคชสำร รำคำต่ ำสุด 23-ม.ค.-65

18 จ้ำงซ่อมแซมเก้ำอี้ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 1,500         1,500         เจำะจง นำยนิคม โพธิกะ นำยนิคม โพธิกะ รำคำต่ ำสุด 23-ม.ค.-65

19 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 27,430       27,430       เจำะจง ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 24 ม.ค 65

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี  2  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.2565

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565                                                      แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมไฟป่ำประจ ำปี 2565 600           600           เจำะจง ต้นศิลป์ ต้นศิลป์ รำคำต่ ำสุด 10-ก.พ.-65

2 ถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มข้อบัญญัติปีงบประมำณ 2565 1,980         1,980         เจำะจง ร้ำนเรณู ร้ำนเรณู รำคำต่ ำสุด 15-ก.พ.-65

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (โอนเงิน) 142,810      142,810      เจำะจง บ.เคทีเอ็ม บ.เคทีเอ็ม รำคำต่ ำสุด 21-ก.พ.-65

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 14,980       14,980       เจำะจง บ.เคทีเอ็ม บ.เคทีเอ็ม รำคำต่ ำสุด 21-ก.พ.-65

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (กองช่ำง) ตู้ 5,900         5,900         เจำะจง บ.เคทีเอ็ม บ.เคทีเอ็ม รำคำต่ ำสุด 21-ก.พ.-65

6 จัดซ้ือเต็นท์โดมใหญ่และเต็นท์ขนำดเล็ก 390,000     390,000     เจำะจง หจก.โอเล่หนองบัวใหญ่ หจก.โอเล่หนองบัวใหญ่ รำคำต่ ำสุด 17-ก.พ.-65

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 17,600       17,600       เจำะจง พรเจริญสุวรรณพำณิชย์ พรเจริญสุวรรณพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 17-ก.พ.-65

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ 12,100        12,100        เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 22-ก.พ.-65

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป) 44,000       44,000       เจำะจง หจก.คอมโมบำยฯ หจก.คอมโมบำยฯ รำคำต่ ำสุด 22-ก.พ.-65

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 7,250         7,250         เจำะจง ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 22-ก.พ.-65

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี   2 เดือน มีนาคม   พ.ศ.2565

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                                       แบบ สขร.1


