
แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. จ้างเหมาท าความสะอาด 

อบต. 
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤตยา  แก้วมณี 

ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 
นางกฤตยา  แก้วมณี 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

2. จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 
อบต. 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล  เจนสระครู 
ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท 

นายถวิล  เจนสระครู 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

3. จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 
ศพด. 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายขุน  พิมภา 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

นายขุน  พิมภา 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

4. จ้างเหมาท าความสะอาด 
ศพด. 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหวัง  ขอโน้มกลาง 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

นางสมหวัง  ขอโน้มกลาง 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

5. จ้างเหมาเก็บขยะฯ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายผัน  ก้านพุดซา 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

นายผัน  ก้านพุดซา 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

6. จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

7. จ้างเหมารถไถปรับปรุง 
บ่อขยะ 

3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์  สมสมัย 
ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท 

นางสมบูรณ์  สมสมัย 
ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหิน

คลุกสายสามแยกไร่นายสุวิทย์ 
เขตบ ารุง  ไร่นายพา หมู่ 6 

743,500.00 E-Bidding หจก.เสิงสางการโยธา 
ราคาที่เสนอ 519,000.00 บาท 

หจก.เสิงสางการโยธา 
ราคาที่เสนอ 519,000.00 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

2. จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤตยา  แก้วมณี 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

นางกฤตยา  แก้วมณี 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

3. จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 
อบต. 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล  เจนสระครู 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

นายถวิล  เจนสระครู 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

4. จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 
ศพด. 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายขุน  พิมภา 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

นายขุน  พิมภา 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

5. จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหวัง  ขอโน้มกลาง 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

นางสมหวัง  ขอโน้มกลาง 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

6. จ้างเหมาเก็บขยะฯ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายผัน  ก้านพุดซา 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

นายผัน  ก้านพุดซา 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

7. จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

8. จ้างเหมาเก็บขยะฯ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักดิ์  ช่วยพันธ์ 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

นายชูศักดิ์  ช่วยพันธ์ 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,759.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,759.45 บาท 

บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,759.45 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
10. จัดท าป้ายโครงการ

ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีฯ 
480.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร  อินเสนา 

ราคาท่ีเสนอ  480.00  บาท 
นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ  480.00  บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

11. จัดท าป้ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ตั้งแต่ต้นทางฯ 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ  1,800.00  บาท 

นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ  1,800.00  บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

12. จัดท าป้ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน
เบี้ยยังชีพฯ 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ  1,800.00  บาท 

นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ  1,800.00  บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 

13. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   
(ต.ค.62) 

3,898.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,898.50 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,898.50 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพจัด
จ าหน่าย 

14. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   
(ต.ค.62) 

691.25 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 691.25 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 691.25 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพจัด
จ าหน่าย 

15. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   
(ต.ค.62) 

414.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 414.75 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 414.75 บาท 

เป็นผู้มี
อาชีพจัด
จ าหน่าย 
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แบบ ขสร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
16. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   

(ต.ค.62) 
6,285.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 

จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 6,285.80 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 6,285.80 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

17. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 11,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 11,050.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 11,050.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

18. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 10,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,900.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,900.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

19. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 15,200.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 15,200.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

20. ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท 

บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

21. ค่าบริการท าเว็บไซน์พร้อมดูแล 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

22. ค่าประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
23. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบุนนากค้าวัสดุ 

ราคาที่เสนอ 1,590.00 บาท 
ร้านหนองบุนนากค้าวัสดุ 
ราคาที่เสนอ 1,590.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. บรรจุน้ ายาดับเพลิง 8,400.00 เฉพาะเจาะจง อาณาจักร เซฟตี้ 

ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท 
อาณาจักร เซฟตี้ 
ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

2. ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 10,380.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ตรีศักดิ์  
ราคาที่เสนอ 10,380.00 บาท 

นายเสกสรร ตรีศักดิ์  
ราคาที่เสนอ 10,380.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

3. ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน     
นายสมพงษ์ ทันกระโทก หมู่ 5 

65,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรยุทธคอนกรีต 
ราคาทีเ่สนอ 65,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรยุทธคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 65,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

4. ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน      
นางอาลัย – บ้านนางสมจิตร์ 
หมู่ 10 

152,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรยุทธคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 152,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรยุทธคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 152,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

5. จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤตยา  แก้วมณี 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

นางกฤตยา  แก้วมณี 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

6. จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 
อบต. 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล  เจนสระครู 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

นายถวิล  เจนสระครู 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

7. จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 
ศพด. 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายขุน  พิมภา 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

นายขุน  พิมภา 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

8. จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหวัง  ขอโน้มกลาง 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

นางสมหวัง  ขอโน้มกลาง 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

9. จ้างเหมาเก็บขยะฯ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายผัน  ก้านพุดซา 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

นายผัน  ก้านพุดซา 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
10. จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 

ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท 
นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 
ราคาทีเ่สนอ 7,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

11. จ้างเหมาเก็บขยะฯ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักดิ์  ช่วยพันธ์ 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

นายชูศักดิ์  ช่วยพันธ์ 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

12. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    29,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 29,250.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 29,250.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

13. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,600.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,600.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

14. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,500.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

15. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 18,600.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 18,600.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

16. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    900.00 เฉพาะเจาะจง นางสมนึก  มูลกระโทก 
ราคาที่เสนอ 900.00 บาท 

นางสมนึก  มูลกระโทก 
ราคาทีเ่สนอ 900.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

17. ค่าอาหารเลี้ยงรับรองประชุม
สภาฯ    

2,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิภาวรรณ  สีเพ็ชร ์
ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท 

น.ส.นิภาวรรณ  สีเพ็ชร ์
ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

18. ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร    4,022.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,022.65 บาท 

บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,022.65 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 
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แบบ ขสร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
19. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 12,666.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 12,666.00 บาท 
บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,666.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

20. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลง  
(พ.ย.62) 

4,588.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,588.50 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,588.50 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

21. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลง  
(พ.ย.62) 

678.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 678.75 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 678.75 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

22. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลง  
(พ.ย.62) 

399.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 399.75 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 399.75 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

23. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลง  
(พ.ย.62) 

7,518.45 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,518.45 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,518.45 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

24. จ้างเหมาเขียนบิลเรียกเก็บ    
ค่าขยะ 

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมมาท  ลานอก 
ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท 

นางสมมาท  ลานอก 
ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
25. จ้างเหมาเขียนบิลเรียกเก็บ    

ค่าขยะ 
6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมมาท  ลานอก 

ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท 
นางสมมาท  ลานอก 
ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รบัจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ขสร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 13,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 13,650.00 บาท 
บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 13,650.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

2. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 14,600.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 14,600.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

3. จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤตยา  แก้วมณี 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

นางกฤตยา  แก้วมณี 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

4. จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 
อบต. 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล  เจนสระครู 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

นายถวิล  เจนสระครู 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

5. จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 
ศพด. 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายขนุ  พิมภา 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

นายขุน  พิมภา 
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

6. จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหวัง  ขอโน้มกลาง 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

นางสมหวัง  ขอโน้มกลาง 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รบัจ้าง 

7. จ้างเหมาเก็บขยะฯ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายผัน  ก้านพุดซา 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

นายผัน  ก้านพุดซา 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

8. จ้างเหมาเก็บขยะฯ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักดิ์  ช่วยพันธ์ 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

นายชูศักดิ์  ช่วยพันธ์ 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

9. จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
10. จ้างเหมาเก็บขยะฯ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทพิชัย  ถมโพธิ์ 

ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 
นายยุทพิชัย  ถมโพธิ์ 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

11. จัดซื้อวัสดุส านักงาน   8,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,150.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,150.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

12. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    1,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,540.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,540.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

13. ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายวัด
สวรรค์วารี – ไร่นายสัมฤทธิ์  
ครอบกลาง หมู่ 7    

418,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมบูรณ์โชคแทรคเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 418,000.00 บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคแทรคเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 418,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

14. ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
เลียบคลองดินด า หมู่ 12    

495,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมบูรณ์โชคแทรคเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 495,000.00 บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคแทรคเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 495,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

15. จ้างท าป้ายเทศกาลปีใหม่    3,645.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ 3,645.00 บาท 

นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ 3,645.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

16. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลง   
(ธ.ค.62) 

2,669.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,669.00 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,669.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
17. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลง   

(ธ.ค.62) 
693.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 

จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 693.75 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 693.75 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

18. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลง   
(ธ.ค.62) 

410.25 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 410.25 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 410.25 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

19. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลง   
(ธ.ค.62) 

5,348.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,348.00 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,348.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

20. จัดซื้อใบเสร็จรับเงินฯ 8,400.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  
กรมการปกครอง 
ราคาที่เสนอ 8,400.00  บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  
กรมการปกครอง 
ราคาที่เสนอ 8,400.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

21. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,672.00  บาท 

บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,672.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

22. จา้งเหมาเขียนบิลเรียกเก็บ    
ค่าขยะ 

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมมาท  ลานอก 
ราคาที่เสนอ 6,500.00  บาท 

นางสมมาท  ลานอก 
ราคาที่เสนอ 6,500.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
23. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท 
บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

24. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

25. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 7,176.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบุนนากค้าวัสดุ 
ราคาที่เสนอ 7,176.00 บาท 

ร้านหนองบุนนากค้าวัสดุ 
ราคาที่เสนอ 7,176.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

26. จ้างเหมารถไถดันปรับปรุง    
บ่อขยะฯ 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ตรงกลาง 
ราคาที่เสนอ 3,200.00  บาท 

นางประกาย  ตรงกลาง 
ราคาที่เสนอ 3,200.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

27. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 8,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 8,348.00  บาท 
บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,348.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งค่ังทรัพย์ 2018 จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 35,000.00  บาท 

บริษัท มั่งค่ังทรัพย์ 2018 จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 35,000.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

3. จ้างเหมาบริการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

420.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ 420.00  บาท 

นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ 420.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

4. จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 

4,750.00 เฉพาะเจาะจง นางโชติกา  ศรีผ่อง 
ราคาที่เสนอ 4,750.00  บาท 

นางโชติกา  ศรีผ่อง 
ราคาที่เสนอ 4,750.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

5. จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์ช าระภาษี 

960.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ 960.00  บาท 

นายทศพร  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ 960.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

6. จ้างเหมารถไถเพ่ือปรับปรุง   
บ่อขยะ 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิต  ถองกระโทก 
ราคาที่เสนอ 3,200.00  บาท 

นายประกิต  ถองกระโทก 
ราคาที่เสนอ 3,200.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
7. จ้างเหมาเขียนบิลเรียกเก็บขยะ

มูลฝอย 
6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมมาท  ลานอก 

ราคาที่เสนอ 6,500.00  บาท 
นางสมมาท  ลานอก 
ราคาที่เสนอ 6,500.00  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

8. จ้างปฏิบัติงานด้านธุรการ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

นางสาวนงนุช  รุ่งมะเริง 
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี

ส านักงานส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 1 ตัว (กองคลัง) 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

2. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี
ส านักงานส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 1 ตัว (กองสวัสดิการ
สังคม) 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี
ส านักงานส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 1 ตัว (กองการศึกษาฯ) 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี
ส านักงานส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 1 ตัว (กองช่าง) 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

5. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี
ส านักงานส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 1 ตัว (ส านักงานปลัด) 

12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 11,600.00 บาท 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
ราคาที่เสนอ 11,600.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
6. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วย

รางวัล จ านวน 11 รายการ 
18,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซโก้โคราช จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 18,820.00 บาท 
บริษัท โซโก้โคราช จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 18,820.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

7. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 
7 รายการ เพื่อใช้ส าหรับ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 

9,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณการค้า 
ราคาที่เสนอ 9,660.00 บาท 

ร้านฐิติพรรณการค้า 
ราคาที่เสนอ 9,660.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

8. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 
4 รายการ เพื่อใช้ส าหรับ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 

33,669.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณการค้า 
ราคาที่เสนอ 33,669.00 บาท 

ร้านฐิติพรรณการค้า 
ราคาที่เสนอ 33,669.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
9. จัดซื้อบรรจุน้ ายาเคมีดับเพลิง

ชนิดผงเคมีแห้งขนาดบรรจุ 15 
ปอนด์ จ านวน 10 ถัง และ
บรรจุน้ ายาเคมีดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้งขนาดบรรจุ 10 ปอนด์ 
จ านวน 4 ถัง 

9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักรเซฟตี้ 
ราคาที่เสนอ 9,400.00 บาท 

ร้านอาณาจักรเซฟตี้ 
ราคาที่เสนอ 9,400.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
จัดจ าหน่าย 

10. จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ าเพ่ือ
ระบายน้ าจากบริเวณกลางอ่าง
เก็บน้ าหนองตะไก้ เพ่ือระบาย
น้ าลงสระท่ีใช้ผลิตน้ าประปา 
หมู่ 7 บ้านแสงทอง 

14,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมเช้า  ดีกระโทก 
ราคาที่เสนอ 14,500.00 บาท 

นางสมเช้า  ดีกระโทก 
ราคาที่เสนอ 14,500.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

11. จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ส่งเสริมอาชีพ ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัจฉราภรณ์ อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท 

ร้านอัจฉราภรณ์ อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

12. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กธ 8563
นครราชสีมา ของ อบต. 

2,660.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต์  ทิศรักษ์ 
ราคาที่เสนอ 2,660.00 บาท 

นางสาวชนากานต์  ทิศรักษ์ 
ราคาที่เสนอ 2,660.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
13. จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้

เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 

300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัจฉราภรณ์ อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท 

ร้านอัจฉราภรณ์ อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

14. จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้มี
การเผาในที่โล่งและพ้ืนที่
การเกษตรทั้งการเผาขยะ เผา
เศษใบไม้และวัชพืช ขนาด 
1.00 X 2.00 เมตร พร้อม
โครงไม้ จ านวน 3 ป้าย 

1,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัจฉราภรณ์ อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 1,020.00 บาท 

ร้านอัจฉราภรณ์ อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 1,020.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 
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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายหนองสนวน – ไร่นาย
นรินทร์ ประสาทพิพิธพรชัย  
หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 

458,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สรยุทธคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 458,000.00 บาท 

หจก.สรยุทธคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 458,000.00 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้าง 

 
 
 
 
 
 

                                                                         ลงช่ือ......................................................... 
                                                                                   (นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 


