
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงำน 8,000         8,000         เจำะจง บ.ไทม์สแคว์ 8,000                รำคำต่ ำสุด 6/10/63

2 ป้ำยโครงกำรคุ้มครองดูแล รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 540           540           เจำะจง ร้ำนต้นศิลป์ 540                   รำคำต่ ำสุด 15/10/63

3 ซ้ือต้นไม้,โครงกำรคุ้มคองดูแลบ ำรุงรักษำฯ 19,000       19,000       เจำะจง นำงสำวสุภำพร เชิงชัยภูมิ 19,000              รำคำต่ ำสุด 15/10/63

4 จ้ำงท ำพุ่มดอกไม้สด 2,000         2,000         เจำะจง นำงวิภำรัตน์ เข่ืองสถุ่ง 2,000                รำคำต่ ำสุด 20/10/63

5 จ้ำงท ำพวงมำลำดอกไม้สด 2,000         2,000         เจำะจง นำงวิภำรัตน์ เข่ืองสถุ่ง 2,000                รำคำต่ ำสุด 20/10/63

6 จ้ำงเวทีพร้อมโดม 72,760       72,760       เจำะจง หจก.โอเล่ 72,760              รำคำต่ ำสุด 26/10/63

7 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรออกพ้ืนท่ีบริกำรประชำชน 5,340         5,340         เจำะจง ร้ำนต้นศิลป์ 5,340                รำคำต่ ำสุด 26/10/63

8 จ้ำงเหมำเต้นท์,โต๊ะ,เก้ำอี้ ตำมโครงกำรผู้ว่ำพบประชำชน 9,000         9,000         เจำะจง น.ส.บุญส่ง ทองนิล 9,000                รำคำต่ ำสุด 26/10/63

9 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนท่ีส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 10,000       10,000       เจำะจง นำงประเสริฐ ทรงภักด์ิ 10,000              รำคำต่ ำสุด 26/10/63

10 ซ้ือวัดสุอุปกรณ์จุดคัดกรองโควิทย 4,150         4,150         เจำะจง ต่อพำณิชย์ 4,150                รำคำต่ ำสุด 26/10/63

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรผู้ว่ำพบประชำชน 3,915         3,915         เจำะจง ต่อพำณิชย์ 3,915                รำคำต่ ำสุด 26/10/63

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี   3 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.2563

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563                                                          แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 384           384           เจำะจง นำงเรณู เจียวัฒนำ 384                   รำคำต่ ำสุด 3/11/63

2 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 1,344         1,344         เจำะจง นำงเรณู เจียวัฒนำ 1,344                 รำคำต่ ำสุด 5/11/63

3 จ้ำงเหมำจัดท ำแผนท่ีภำษีช่วงท่ี 1 450,000     450,000     เจำะจง นำยอนิรุจน์ ใจบุญ 450,000            รำคำต่ ำสุด 13/11/63

4 ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยจำกล ำห้วยใหญ่-ช่องหินแตก ม.9 139,300     139,500     เจำะจง ร้ำน BTI เอ็นจิเนียร่ิง 139,300             รำคำต่ ำสุด 17/11/63

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยนกเขำทอง ถึง ซับจันทร์แดง ม.4 130,200      130,500     เจำะจง ร้ำน BTI เอ็นจิเนียร่ิง 130,200             รำคำต่ ำสุด 17/11/63

6 ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยนกเขำทอง-ห้วยหินเก้ิง ม.4 126,300     126,300     เจำะจง ร้ำน BTI เอ็นจิเนียร่ิง 126,300             รำคำต่ ำสุด 17/11/63

7 ปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตรสำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนโคกงำม 136,600     136,600     เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 136,600             รำคำต่ ำสุด 18/11/63

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยบ้ำนนำแก-โปร่งช้ำง ม.7 100,000     100,000     เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 100,000             รำคำต่ ำสุด 18/11/63

9 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำกโนนสว่ำงถึงซับจันทร์แดง ม.12 110,000      110,000      เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 110,000             รำคำต่ ำสุด 18/11/63

10 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำกบ้ำนหนองรวก-บ้ำนหนองม่วง ม.2 143,300      143,300      เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 143,300             รำคำต่ ำสุด 18/11/63

11 ซ้ือคอมพิวเตอร์ (กองกำรศึกษำ) 34,000       34,000       เจำะจง หจก.คอมแอดไวน์ 34,000              รำคำต่ ำสุด 23/11/63

12 ซ้ือคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 34,000       34,000       เจำะจง หจก.คอมแอดไวน์ 34,000              รำคำต่ ำสุด 23/11/63

13 ซ้ือคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 22,000       22,000       เจำะจง หจก.คอมแอดไวน์ 22,000              รำคำต่ ำสุด 23/11/63

14 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรอบรมศึกษำดูงำนปี 64 540           540           เจำะจง ร้ำนแก้งคร้อโฆษณำ 540                   รำคำต่ ำสุด 23/11/63

15 จ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือโครงกำรอบรมศึกษำดูงำน ปี 64 6,300         6,300         เจำะจง นำงเรณู เจียวัฒนำ 6,300                รำคำต่ ำสุด 23/11/63

16 ซ้ือของท่ีระลึกโครงกำรอบรมศึกษำดูงำน ปี 64 4,000         4,000         เจำะจง ต่อพำณิชย์ 4,000                รำคำต่ ำสุด 23/11/63

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรอบรมศึกษำดูงำน ปี 64 6,660        6,660        เจำะจง ต่อพำณิชย์ 6,600                รำคำต่ ำสุด 23/11/63

18 ซ่อมแซมถนนลูกรังสำยนำหนองทุ่ม-ภูโค้ง ม.12 143,300      143,300      เจำะจง ร้ำน BTI เอ็นจิเนียร่ิง 143,300             รำคำต่ ำสุด 23/11/63

19 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยล ำห้วยใหญ่-แยกดงพอง,นกเขำทอง 130,200      130,200      เจำะจง ร้ำน BTI เอ็นจิเนียร่ิง 130,200             รำคำต่ ำสุด 23/11/63

                                                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563                                               แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี   2 เดือน ธันวาคม   พ.ศ.2563
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

20 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยหนองรวกพัฒนำ-ห้วยอีด่ำน ม.18 126,300     126,300     เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 130,200             รำคำต่ ำสุด 23/11/63

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยโนนส้มโฮง-หน้ำวัดชัยมงคล 99,600       99,600       เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 99,600              รำคำต่ ำสุด 23/11/63

22 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยบ้ำนดงพอง,นกเขำทอง-ห้วยหินเก้ิง 123,200      123,200      เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง 123,200             รำคำต่ ำสุด 24/11/633

23 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยศพด.-สำมแยกตลุกหิน ม.8 122,300      122,300      เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง 122,300             รำคำต่ ำสุด 24/11/633

24 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยล ำห้วยอีด่ำน-ภูซับหว้ำ ม.18 122,300      122,300      เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง 122,300             รำคำต่ ำสุด 24/11/633

25 จ้ำงเหมำรถยนต์ยำนพำหนะโครงกำรอบรมศึกษำดูงำน ปี 64 243,000     243,000     เจำะจง หจก.น ำเจริญโครำช 243,000            รำคำต่ ำสุด 29/11/63



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือกำรเกษตรสำมแยกทุ่งทองฟำร์ม ม.6,13,15 194,200      194,200      เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง 194,200             รำคำต่ ำสุด 3/12/63

2 ซ่อมแซมถนนลูกรังสำยใต้ฝำยใหม่ ม.17 126,300     126,300     เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง 126,300             รำคำต่ ำสุด 3/12/63

3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยสระโสกไส้ไก่-เข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตร ม.19 140,200      140,200      เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง 140,200             รำคำต่ ำสุด 3/12/63

4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเลียบล ำห้วยใหญ่ ม.6 135,000     135,000     เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 135,000             รำคำต่ ำสุด 4/12/63

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยสุดลำดยำง-โปร่งช้ำง ม.7 125,700      125,700      เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 125,700             รำคำต่ ำสุด 4/12/63

6 ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยโนนด่ำน-แยกคลองส่งน้ ำท่ำขำม ม.16 134,000      134,000      เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 134,000             รำคำต่ ำสุด 4/12/63

7 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนชรำ 450           450           เจำะจง แก้งคร้อโฆษณำ 450                   รำคำต่ ำสุด 9/12/63

8 ซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนนำแกเหนือถึงแอ่นเปลือย ม.10 143,300      143,300      เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 143,300             รำคำต่ ำสุด 9/12/63

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนนำแกเหนือถึงท่ำขำม ม.13 121,600      121,600      เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 121,600             รำคำต่ ำสุด 9/12/63

10 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สำยอ่ำงหนองแต้-อ่ำงผำหิน ม.15 126,800     126,800     เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 126,800             รำคำต่ ำสุด 9/12/63

11 จ้ำงเหมำจัดท ำโครงกำรแผนท่ีภำษี (ช่วงท่ี 2) 200,000     200,000     เจำะจง นำยอนิรุจน์ ใจบุญ 200,000            รำคำต่ ำสุด 15/12/63

12 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 5,400         5,400         เจำะจง หจก.สว่ำงกำรช่ำง 5,400                รำคำต่ ำสุด 15/12/63

13 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรอบรมป้องกันไฟป่ำฯ 540           540           เจำะจง ร้ำนต้นศิลป์ 540                   รำคำต่ ำสุด 18/12/63

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรอบรมป้องกันไฟป่ำฯ 5,600         5,600         เจำะจง ชัยภูมิดับเพลิง 5,600                รำคำต่ ำสุด 18/12/63

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรอบรมป้องกันไฟป่ำฯ 1,200         1,200         เจำะจง ต่อพำณิชย์ 1,200                รำคำต่ ำสุด 18/12/63

16 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 43,251        43,251        เจำะจง ต่อพำณิชย์ 43,251               รำคำต่ ำสุด 23/12/63

17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 11,532        11,532        เจำะจง ต่อพำณิชย์ 11,532               รำคำต่ ำสุด 23/12/63

18 จ้ำงท ำป้ำย โครงกำรจุดตรวจปีใหม่ 64 1,485         1,485         เจำะจง ร้ำนต้นศิลป์ 1,485                รำคำต่ ำสุด 25/12/63

19 ซ้ือวัสดุตำมโครงกำรจุตตรวจปีใหม่ 64 9,200         9,200         เจำะจง ต่อพำณิชย์ 9,200                รำคำต่ ำสุด 25/12/63

20 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ตำมโครงกำรจุดตรวจปีใหม่ 64 1,820         1,820         เจำะจง ฉลองชัยพำณิชย์ 1,820                รำคำต่ ำสุด 25/12/63

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563                                                       แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี   6 เดือน มกราคม   พ.ศ.2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ืองำนบ้ำนงำนครัว 18,840       18,840       เจำะจง ต่อพำณิชย์ 18,840               รำคำต่ ำสุด 8/1/64

2 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 29,970       29,970       เจำะจง ต่อพำณิชย์ 29,970              รำคำต่ ำสุด 18/1/64

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 17,790        17,790        เจำะจง ต่อพำณิชย์ 17,790               รำคำต่ ำสุด 19/1/64

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,700       19,700       เจำะจง หจก.คอมแอนด์โมบำยฯ 19,700               รำคำต่ ำสุด 19/1/64

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,780         1,780         เจำะจง หจก.คอมแอนด์โมบำยฯ 1,780                รำคำต่ ำสุด 20/1/61

7 ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 3 รำยกำร 580           580           เจำะจง นำยอนุชิต อินทร์ซีลอง 580                  รำคำต่ ำสุด 20/1/61

6 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำยภำยในหมู่บ้ำนฯ ม.9,11 202,000     202,000     เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 202,000            รำคำต่ ำสุด 21/1/64

7 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำยภำยในหมู่บ้ำนต่อจำกคอนกรีตเดิม.ม.12 201,100      201,100      เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 201,100             รำคำต่ ำสุด 21/1/64

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,200       18,200       เจำะจง หจก.คอมแอนด์โมบำยฯ 18,200              รำคำต่ ำสุด 21/1/64

9 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ม.6 240,000     240,000     เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง 240,000            รำคำต่ ำสุด 22/1/64

10 ซ่อมแซมรถยนต์ประจ ำหน่วยงำน 620.60       620.60       เจำะจง บ.เจริญออโต้ 620.60              รำคำต่ ำสุด 25/1/64

11 ซ่อมแซมรถน้ ำอเนกประสงค์ 3,610         3,610         เจำะจง หจก.สว่ำงกำรช่ำง 3,610                รำคำต่ ำสุด 25/1/64

12 จ้ำงก่อสร้ำงโดมหลังคำโครงเหล็กหน้ำเสำธงศพด.วัดชัยมงคล ม.2 228,000     228,000     เจำะจง ร้ำน BTI เอ็นจิเนียร่ิง 228,000            รำคำต่ ำสุด 25/1/64

13 จ้ำงปรับปรุงอำคำรศพด.วัดสว่ำงปุญญำวำส บ้ำนโคกล่ำม หมู่ท่ี 8 284,700     284,700     เจำะจง ร้ำน BTI เอ็นจิเนียร่ิง 284,700            รำคำต่ ำสุด 25/1/64

14 ซ้ือวัสดุทำงวิทยำศำสตร์ และวัสดุทำงกำรแพทย์ 4,549         4,549         เจำะจง นำยแทน โห้พันธ์ 4,549                รำคำต่ ำสุด 27/1/64

15 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 7,366         7,366         เจำะจง ศักด์ิโสภณ 7,366                รำคำต่ ำสุด 27/1/64

16 ซ้ือวัดสุก่อสร้ำง 12,670       12,670       เจำะจง ศักด์ิโสภณ 12,670               รำคำต่ ำสุด 27/1/64

17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 20,567       20,567       เจำะจง ต่อพำณิชย์ 20,567              รำคำต่ ำสุด 28/1/64

18 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยล ำห้วยใหญ่-แยกดงพอง,นกเขำทอง หมู่ท่ี 14 201,100      201,100      เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 201,100             รำคำต่ ำสุด 29/1/64

19 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำนหนองรวกพัฒนำ-ห้วยอีด่ำน หมู่ท่ี 18 224,000     224,000     เจำะจง หจก.บุญไทยหลุบคำฯ 224,000            รำคำต่ ำสุด 29/1/64

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564                                                       แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี  2  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคสล.สำยภำยในหมู่บ้ำนโคกล่ำม ม.8 240,000     240,000     เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง 240,000            รำคำต่ ำสุด 2/2/64

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 5,158         5,158         เจำะจง ศักด์ิโสภณ 5,158                รำคำต่ ำสุด 2/2/64

3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 34,830       34,830       เจำะจง ศักด์ิโสภณ 34,830              รำคำต่ ำสุด 2/2/64

4 สร้ำงผิวทำงถนนแอสฟัลล์ติกฯม.2 499,000     499,000     เจำะจง หจก.อรุณกลกำรจัตุรัส 499,000            รำคำต่ ำสุด 3/2/64

5 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนกองช่ำง 59,714        59,714        เจำะจง นำงสำวอังคณำ ขิงชัยภูมิ 59,714               รำคำต่ ำสุด 15/2/64

7 ซ้ือวัดสุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ 27,040       27,040       เจำะจง หจก.คอมแอนด์โมบำยฯ 27,040              รำคำต่ ำสุด 16/2/64

6 ซ้ือต้นไม้ฯ ป้องกันฯส ำนักปลัดอ 10,860       10,860       เจำะจง นำยสมพงษ์ งำคชสำร 10,860              รำคำต่ ำสุด 16/2/64

7 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

8 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

9 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

10 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

11 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

12 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

13 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

14 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

15 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

16 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

17 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

18 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

19 เจำะจง รำคำต่ ำสุด

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564                                                       แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี    เดือน มีนาคม   พ.ศ.2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 3,284         3,284         เจำะจง บ.เจริญออโต้ จ ำกัด 3,284                รำคำต่ ำสุด 15/3/64

2 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3,925         3,925         เจำะจง ต่อพำณิชย 3,925                รำคำต่ ำสุด 30/3/64

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (กองคลัง) 33,900       33,900       เจำะจง เคทีเอ็มลิฟม่ิงมอร์ 33,900              รำคำต่ ำสุด 31/3/64

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 23,500       23,500       เจำะจง เคทีเอ็มลิฟม่ิงมอร์ 23,500              รำคำต่ ำสุด 31/3/64

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ป้องกัน) 16,800       16,800       เจำะจง เคทีเอ็มลิฟม่ิงมอร์ 16,800              รำคำต่ ำสุด 31/3/64

6 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 9,900        9,900        เจำะจง เคทีเอ็มลิฟม่ิงมอร์ 9,900                รำคำต่ ำสุด 31/3/64

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564                                                       แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี 5   เดือน เมษายน   พ.ศ.2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ 99,900       99,900       เจำะจง ร้ำนรวยทรัยพ์ ร้ำนรวยทรัพย์ รำคำต่ ำสุด

2 จัดซ้ืออุปกรณ์ตำมโครงกำรลดอุบัติเหตุฯ 9,200         9,200         เจำะจง ร้ำนต่อพำณิชย์ ร้ำนต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด

3 จัดซ้ือน้ ำด่ืมตำมโครงกำรลดอุบัติเหตุฯ 2,240         2,240         เจำะจง ร้ำนเฉลิมชัย ร้ำนเฉลิมชัย รำคำต่ ำสุด

4 จ้ำงเหมำท ำป้ำย 1,485         1,485         เจำะจง ร้ำนต้นศิลป์ ร้ำนต้นศิลป์ รำคำต่ ำสุด

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 7,400         7,400         เจำะจง ร้ำนต่อพำณิชย์ ร้ำนต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564                                                       แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี 5   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 14,490        14,490        เจำะจง ร้ำนศักด์ิโสภณ ร้ำนศักด์ิโสภณ รำคำต่ ำสุด 5-พ.ค.-64

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว (สป) 28,350       28,350       เจำะจง ร้ำนพรรุ่งเรืองไฟลฯ ร้ำนพรรุ่งเรืองไฟล์ฯ รำคำต่ ำสุด 11-พ.ค.-64

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้ำง (กองช่ำง) 27,550       27,550       เจำะจง ร้ำนพรรุ่งเรืองไฟลฯ ร้ำนพรรุ่งเรืองไฟล์ฯ รำคำต่ ำสุด 11-พ.ค.-64

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (พัดลมโคจรและพัดลมผนัง)กองกำรศึกษำ 27,030       27,030       เจำะจง ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 11-พ.ค.-64

5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 24,500       24,500       เจำะจง ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 11-พ.ค.-64

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน (ส ำนักปลัด) 14,400        14,400        เจำะจง ร้ำนพรรุ่งเรืองไฟลฯ ร้ำนพรรุ่งเรืองไฟล์ฯ รำคำต่ ำสุด 12-พ.ค.-64

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 6,080        6,080        เจำะจง หจก.คอมแอนด์โมบำยฯหจก.คอมแอนด์โมฯ รำคำต่ ำสุด 12-พ.ค.-64

8 จ้ำงซ่อมแซมรถเครนไฮดรอลิคส์ 1,620         1,620         เจำะจง หจก.สว่ำงกำรยำง หจก.สว่ำงกำรยำง รำคำต่ ำสุด 24-พ.ค.-64

9 จ้ำงส ำรวจสุนัข(งบอุดหนุน) 2,514         2,514         เจำะจง นำงสำคร เครือน้ ำค ำ นำงสำคร เครือน้ ำค ำ รำคำต่ ำสุด 24-พ.ค.-64

10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 1,250         1,250         เจำะจง ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 24-พ.ค.-64

11 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 8,680.00    8,680.00    เจำะจง ร้ำนต่อพำณิขย์ ร้ำนต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 27-พ.ค.-64

12 ซ้ือวัสดุคอมฯ (กองคลัง) 17,030       17,030       เจำะจง หจก.คอมแอนด์โมบำยฯหจก.คอมแอนด์โมฯ รำคำต่ ำสุด 28-พ.ค.-64

13 จ้ำงจัดท ำป้ำยโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ 675           675           เจำะจง ร้ำนแก้งคร้อโฆษณำ ร้ำนแก้งคร้อโฆษณำ รำคำต่ ำสุด 28-พ.ค.-64

14 จัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคฯ 30,000       30,000       เจำะจง ร้ำนเอิร์ทนำนำภัณฑ์ ร้ำนเอิร์ทนำนำภัณฑ์ รำคำต่ ำสุด 28-พ.ค.-64

15 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 1,705         1,705         เจำะจง ร้ำนศักด์ิโสภณ ร้ำนศักด์ิโสภณ รำคำต่ ำสุด 28-พ.ค.-64

16 ซ้ือวัสดส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 11,471         11,471         เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 28-พ.ค.-64

17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 26,505       26,505       เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 28-พ.ค.-64

18 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 11,700        11,700        เจำะจง ร้ำนศักด์ิโสภณ ร้ำนศักด์ิโสภณ รำคำต่ ำสุด 28-พ.ค.-64

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม 2564                                                       แบบ สขร.1

วันท่ี   เดือน มิถุนายน   พ.ศ.2564

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ) 7,800         7,800         เจำะจง บจ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ บจ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ รำคำต่ ำสุด 1-มิ.ย.-64

2 ซ้ือวัสดุคอมฯ(ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ) 22,800       22,800       เจำะจง บจ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ บจ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ รำคำต่ ำสุด 1-มิ.ย.-64

3 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) 87,360       87,360       เจำะจง บจ.คันทรีเฟรช บจ.คันทรีเฟรช รำคำต่ ำสุด 2-มิ.ย.-64

4 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนนกเขำทอง หมู่ท่ี 4 285,800     28,580       เจำะจง หจก.ทีพี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิงหจก.ทีพี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิงรำคำต่ ำสุด 2-มิ.ย.-64

5 ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 4,200         4,200         เจำะจง นำยประยูร นำคำแก้ว นำยประยูร นำคำแก้ว รำคำต่ ำสุด 3-มิ.ย.-64

6 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 2,800         2,800         เจำะจง หจก.คอมแอนด์โมบำยฯหจก.คอมแอนโมบำยไอทีรำคำต่ ำสุด 3-มิ.ย.-64

7 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 2,800         2,800         เจำะจง หจก.คอมแอนด์โมบำยฯหจก.คอมแอนโมบำยไอทีรำคำต่ ำสุด 3-มิ.ย.-64

8 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (กองกำรศึกษำฯ) 39,000       39,000       เจำะจง บ.เคพีเอ็น บ.เคพีเอ็นฯ รำคำต่ ำสุด 7-มิ.ย.-64

9 จ้ำงเหมำบุคคลในกำรช่วยปฎิบัติงำนป้องกันฯ 29,874       29,874       เจำะจง นำยปัถฐวี สมภำร นำยปัถฐวี สมภำร รำคำต่ ำสุด ทุกเดือนจนส้ินงบประมำณ

10 จ้ำงเหมำท ำป้ำย ตำมโครงกำรก ำจัดวัชพืชและผักตบชวำฯ 450           450           เจำะจง ร้ำนแก้งคร้อโฆษณำ ร้ำนแก้งคร้อโฆษณำ รำคำต่ ำสุด 11-มิ.ย.-64

11 จ้ำงรถแม็คโค ตำมโครงกำรก ำจัดวัชพืชและผักตบชวำฯ 18,000.00   18,000.00   เจำะจง นำยทองหลอม วงค์ชู นำยทองหลอม วงค์ขู รำคำต่ ำสุด 11-มิ.ย.-64

12 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรต่อต้ำนยำเสพติดฯ 3,940         3,940         เจำะจง ร้ำนต้นศิลป์ ร้ำนต้นศิลป์ รำคำต่ ำสุด 22-มิ.ย.-64

13 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,940         2,940         เจำะจง แก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ แก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 22-มิ.ย.-64

14 ซ่อมแซมประตูส ำนักงำน 1,500         1,500         เจำะจง นำยศักดำ รักษำชำติ นำยศักดำ รักษำชำติ รำคำต่ ำสุด 30-มิ.ย.-64

วันท่ี 2 เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.2564

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน 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 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 3,630         3,630         เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 7-ก.ค.-64

2 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพ่นยำ 4 จังหวะ 15,000       15,000       เจำะจง พรเจริญรุ่งเรือง ฯ พรเจริญรุ่งเรืองฯ รำคำต่ ำสุด 7-ก.ค.-64

3 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 57,120        57,120        เจำะจง พรเจริญรุ่งเรือง ฯ พรเจริญรุ่งเรืองฯ รำคำต่ ำสุด 7-ก.ค.-64

4 ป้ำยโครงกำรเฝ้ำระวัง 450           450           เจำะจง ต้นศิลป์ ต้นศิลป์ รำคำต่ ำสุด 7-ก.ค.-64

5 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ส ำนักปลัด) 8,135         8,135         เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 16-ก.ค.-64

6 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 420-63-0024 5,500         5,500         เจำะจง ล้ำน ศ.รุ่งเกรียติ ล้ำน ศ.รุ่งเกรียติ รำคำต่ ำสุด 19-ก.ค.-64

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 8,600        8,600        เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 19-ก.ค.-64

8 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 6,382.55    6,382.55    เจำะจง บ.เจริญออโต้ บ.เจริญออโต้ รำคำต่ ำสุด 22-ก.ค.-64

9 จ้ำงซ่อมแซมรถน้ ำเอนกประสงค์ 12,700        12,700        เจำะจง ส.เจริญเซอร์วิส ส.เจริญเซอร์วิส รำคำต่ ำสุด 30-ก.ค.-64

วันท่ี  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.2564

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม 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 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 9,750         9,750         เจำะจง แก้งคร้อศึกษำภัณฑ์ แก้งคร้อศึกษำภัณฑ์ รำคำต่ ำสุด 3-ส.ค.-64

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (สป) 5,800         5,800         เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 6-ส.ค.-64

3 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 2,000         2,000         เจำะจง ร้ำนเรณู ร้ำนเรณู รำคำต่ ำสุด 6-ส.ค.-64

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564                                                       แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี 3 เดือน กันยายน   พ.ศ.2564





















ทุกเดือนจนส้ินงบประมำณ


