
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้ำงซ่อมเครื่องตัดหญ้ำ 10,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์  10,000.-

บำท 
ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์  10,000.-
บำท 

 

2 จ้ำงซ่อมเครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1,300.- เฉพำะเจำะจง บ.แอดไวซ์กระนวน จ ำกัด 
1,300.-บำท 

บ.แอดไวซ์กระนวน จ ำกัด 
1,300.-บำท 

 
 

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล 4,485.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนป้ำยสกุลชำย 4,485.-
บำท 

ร้ำนบ้ำนป้ำยสกุลชำย 4,485.-
บำท 

 

4 จ้ำงเหมำเครื่องเสียง 1,500.- เฉพำะเจำะจง นำงล ำไย  ช ำนำญบี 
แก 1,500.-บำท 

นำงล ำไย  ช ำนำญบี 
แก 1,500.-บำท 

 

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 500.- เฉพำะเจำะจง บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด 
500.-บำท 

บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด 
500.-บำท 

 

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 89,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ เจ อำร์ กำรก่อสร้ำง 
89,000.-บำท 

หจก. อำร์ เจ อำร์ กำรก่อสร้ำง 
89,000.-บำท 

 

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 3,600.- เฉพำะเจำะจง หจก. ยิ่งยุพิน กำรก่อสร้ำง 
3,600.-บำท 

หจก. ยิ่งยุพิน กำรก่อสร้ำง 
3,600.-บำท 

 

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 120,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. ยิ่งยุพิน กำรก่อสร้ำง 
120,000.-บำท 

หจก. ยิ่งยุพิน กำรก่อสร้ำง 
120,000.-บำท 

 

 
 

  
 

   
 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ 
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คัดเลือก

โดยสังเขป 
9 จ้ำงเก็บบิลค่ำขยะมูลฝอย ม.1-7 1,404.- เฉพำะเจำะจง นำยธีระวัฒน์  เพียลำดไหล 

1,404.-บำท 
นำยธีระวัฒน์  เพียลำดไหล 
1,404.-บำท 

 

10 จ้ำงเก็บบิลค่ำขยะมูลฝอย ม.8-12 1,338.- เฉพำะเจำะจง นำงสุภีร์  หลำนวงษ์ 1,338.-
บำท 

นำงสุภีร์  หลำนวงษ์ 1,338.-
บำท 

 

11 จ้ำงเก็บบิลค่ำขยะมูลฝอย ม.13-
17 

1,386.- เฉพำะเจำะจง นำงรัชนีวรรณ  หลำนวงศ์ 
1,386.-บำท 

นำงรัชนีวรรณ  หลำนวงศ์ 
1,386.-บำท 

 

12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13 92,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. ยิ่งยุพิน กำรก่อสร้ำง 
92,000.-บำท 

หจก. ยิ่งยุพิน กำรก่อสร้ำง 
92,000.-บำท 

 

13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.14 192,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. อำร์ เจ อำร์ กำรก่อสร้ำง 
192,000.-บำท 

หจก. อำร์ เจ อำร์ กำรก่อสร้ำง 
192,000.-บำท 

 

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมผ้ำม่ำน 9,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนขวัญชีวำผ้ำม่ำนดีไซน์ 
9,000.-บำท 

ร้ำนขวัญชีวำผ้ำม่ำนดีไซน์ 
9,000.-บำท 

 

15 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ 
ม.13 

200,000.- เฉพำะเจำะจง บริษัทชัยศิริคอนกรีต จ ำกัด 
200,000.-บำท 

บริษัทชัยศิริคอนกรีต จ ำกัด 
200,000.-บำท 

 

16 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ 
ม.17 

140,000.- เฉพำะเจำะจง บริษัทชัยศิริคอนกรีต จ ำกัด 
140,000.-บำท 

บริษัทชัยศิริคอนกรีต จ ำกัด 
140,000.-บำท 

 

17 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ 
ม.17 

60,000.- เฉพำะเจำะจง บริษัทชัยศิริคอนกรีต จ ำกัด 
60,000.-บำท 

บริษัทชัยศิริคอนกรีต จ ำกัด 
60,000.-บำท 
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18 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 15,000.- เฉพำะเจำะจง บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด

15,000.-บำท 
บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด
15,000.-บำท 

 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 37,500.- เฉพำะเจำะจง บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด
37,500.-บำท 

บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด
37,500.-บำท 

 

20 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 14,812.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 
14,812.-บำท 

ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 
14,812.-บำท 

 

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 2,800.-
บำท 

ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 
2,800.-บำท 

 

22 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 30,723.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 
30,723.-บำท 

ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 
30,723.-บำท 

 

23 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) 383,750.40. เฉพำะเจำะจง บริษัทอำร์วีทีแมชชีนโปรดักส์
จ ำกัด 383,750.40.-บำท 

บริษัทอำร์วีทีแมชชีนโปรดักส์
จ ำกัด 383,750.40.-บำท 

 

24 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬำ 197,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอชิเคมีคอล 197,000.-บำท ร้ำนอชิเคมีคอล 197,000.-
บำท 

 

25 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,600.- เฉพำะเจำะจง บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด
24,600.-บำท 

บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด
24,600.-บำท 

 

 


