
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกซ้ือ โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

หรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรอบรมอปพร. 4,000         4,000         เจำะจง ร้ำนเรณู ร้ำนเรณู รำคำต่ ำสุด 3-ส.ค.-65

2 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมอปพร. 450            450            เจำะจง ต้นศิลป์ ต้นศิลป์ รำคำต่ ำสุด 3-ส.ค.-65

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อปพร. 6,000         6,000         เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 3-ส.ค.-65

4 เช่ำอุปกรณ์ตำมโครงกำรฝึกอบรม อปพร. 7,300         7,300         เจำะจง พรเจริญสุวรรณ พรเจริญสุวรรณ รำคำต่ ำสุด 4-ส.ค.-65

5 เช่ำอุปกรณ์ตำมโครงกำรฝึกอบรม อปพร. 4,000         4,000         เจำะจง นำยคนอง พงษ์ศิลำ นำยคนอง พงษ์ศิลำ รำคำต่ ำสุด 5-ส.ค.-65

6 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรยุติควำมรุนแรงในครอบครัว 360            360            เจำะจง แก้งคร้อโฆษณำ แก้งคร้อโฆษณำ รำคำต่ ำสุด 5-ส.ค.-65

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรลดควำมรุนแรงในครอบครัว 7,000         7,000         เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 5-ส.ค.-65

8 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยนำตำแก้ว ม.10 217,000      217,000      เจำะจง หจก.อ.บุ๋มบ๋ิม หจก.อ.บุ๋มบ๋ิม รำคำต่ ำสุด 9-ส.ค.-65

9 จ้ำงจัดท ำป้ำยโครงกำรปิดป่ำ 27,000       27,000       เจำะจง แก้งคร้อโฆษณำ แก้งคร้อโฆษณำ รำคำต่ ำสุด 10-ส.ค.-65

10 จัดซ้ือวัสดุกีฬำ 9,976         9,976         เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 10-ส.ค.-65

11 จัดซ้ือวัสดุสนง.กองกำรศึกษำ 20,344        20,344        เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 10-ส.ค.-65

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,120          3,120          เจำะจง หจก.คอมฯ หจก.คอมฯ รำคำต่ ำสุด 10-ส.ค.-65

13 จัดซ้ือวัสดุสนง.กองคลัง 27,932       27,932       เจำะจง ต่อพำณิชย์ ต่อพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 15-ส.ค.-65

14 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 187,400      187,400      เจำะจง ทินกรค้ำส่ง ทินกรค้ำส่ง รำคำต่ ำสุด 19-ส.ค.-65

15 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 6,200         6,200         เจำะจง ร้ำน ศ.รุ่งเกียรติ ร้ำน ศ.รุ่งเกียรติ รำคำต่ ำสุด 19-ส.ค.-65

16 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,600         3,600         เจำะจง หจก.คอมฯ หจก.คอมฯ รำคำต่ ำสุด 22-ส.ค.-65

17 จ้ำงท ำแผนท่ีภำษี 260,000     260,000     เจำะจง นำงสุภำวดี ทองคีรี นำงสุภำวดี ทองคีรี รำคำต่ ำสุด 23-ส.ค.-65

18 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 29,960       29,960       เจำะจง มิสเตอร์ป๊อด มิสเตอร์ป๊อด รำคำต่ ำสุด 23-ส.ค.-65

19 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 20,450       20,450       เจำะจง ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแก้งคร้อกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 23-ส.ค.-65

20 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยโนนส้มโฮง-หนองผือ ม.3 217,000      217,000      เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 25-ส.ค.-65

21 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 23,530       23,530       เจำะจง ศักด์ิโสภณ ศักด์ิโสภณ รำคำต่ ำสุด 25-ส.ค.-65

22 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยป่ำช้ำสำธำรณะประโยชน์-ล ำห้วยอีง่อง 209,400      209,400      เจำะจง หจก.บุญไทยฯ หจก.บุญไทย รำคำต่ ำสุด 25-ส.ค.-65

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565                                             แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

วันท่ี   1   เดือน สิงหาคม   พ.ศ.2565



23 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยเลียบล ำห้วยใหญ่ หมู่ท่ี 11 หจก.บุญไทยฯ หจก.บุญไทย รำคำต่ ำสุด 25-ส.ค.-65

24 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 23,530       23,530       เจำะจง ศักด์ิโสภณ ศักด์ิโสภณ รำคำต่ ำสุด 25-ส.ค.-65

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,220        17,220        เจำะจง หจก.คอมฯ หจก.คอมฯ รำคำต่ ำสุด 30-ส.ค.-65

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,220        17,220        เจำะจง หจก.คอมฯ หจก.คอมฯ รำคำต่ ำสุด 30-ส.ค.-65

27 ปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงบุญวำส ม.8 117,700       117,700       เจำะจง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง หจก.ศรีสุวงค์ก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 31-ส.ค.-65


