
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ 8,300.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุภกิจแอร์แอนด์เซอร์วิส
8,300.-บำท 

ร้ำนสุภกิจแอร์แอนด์เซอร์วิส
8,300.-บำท 

 

2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,580.- เฉพำะเจำะจง นำยอนุชำ เจริญศรี 1,580.-บำท นำยอนุชำ เจริญศรี 1,580.-
บำท 

 

3 จ้ำงเหมำย้ำยซุ้มเฉลิมพระเกีตรติ 3,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิสรภำพ  ทองภู 3,000.-
บำท 

นำยอิสรภำพ  ทองภู 3,000.-
บำท 

 

4 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง ถนน คสล. ม.10 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 200,000.-
บำท 

หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 
200,000.-บำท 

 

5 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง ถนน คสล. ม.3 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 200,000.-
บำท 

หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 
200,000.-บำท 

 

6 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง ถนน คสล. ม.7 102,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 102,000.-
บำท 

หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 
102,000.-บำท 

 

7 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง ถนน คสล. ม.6 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 200,000.-
บำท 

หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 
200,000.-บำท 

 

8 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง ถนน คสล. ม.5 290,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 290,000.-
บำท 

หจก. รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 
290,000.-บำท 

 

9 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำม.4 218,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
218,000.-บำท 

หจก. ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
218,000.-บำท 
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10 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำม.9 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
200,000.-บำท 

หจก. ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
200,000.-บำท 

 

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 20,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. บุญญำพร ซัพพลำย 
20,000.-บำท 

หจก. บุญญำพร ซัพพลำย 
20,000.-บำท 

 

12 จ้ำงเหมำปรับปรุงอำคำร ศพด. 74,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนขัณฑ์อลูมิเนียม 74,000.-
บำท 

ร้ำนธนขัณฑ์อลูมิเนียม 74,000.-
บำท 

 

13 จ้ำงเก็บบิลค่ำขยะ ม.1-7 1,868.- เฉพำะเจำะจง นำยธีระวัฒน์  เพียลำดไหล  
1,868.-บำท 

นำยธีระวัฒน์  เพียลำดไหล  
1,868.-บำท 

 

14 จ้ำงเก็บบิลค่ำขยะ ม.8-12 1,776.- เฉพำะเจำะจง นำงนวลจันทร์  สร้อยชื่น  
1,776.-บำท 

นำงนวลจันทร์  สร้อยชื่น  1,776.-
บำท 

 

15 จ้ำงเก็บบิลค่ำขยะ ม.13-17 1,828.- เฉพำะเจำะจง นำงรัชนีวรรณ  หลำนวงศ์ 
1,828.-บำท 

นำงรัชนีวรรณ  หลำนวงศ์ 
1,828.-บำท 

 

16 จัดซื้อเวอร์เนียคำร์ลิปเปอร์ 4,750.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนส.เจริญพำณิชย์ 4,750.-บำท ร้ำนส.เจริญพำณิชย์ 4,750.-บำท  
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17 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน เครื่องดูดฝุ่น 9,500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรกะรัต 9,500.-บำท ร้ำนเพชรกะรัต 9,500.-บำท  
18 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) 219,201.8

4.- 
เฉพำะเจำะจง บริษัทขอนแก่นแดรี่ส์ จ ำกัด

219,201.84.-บำท 
บริษัทขอนแก่นแดรี่ส์ จ ำกัด
219,201.84.-บำท 

 

19 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   18,000.- เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร น้ ำพอง จ ำกัด
18,000.-บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร น้ ำพอง จ ำกัด
18,000.-บำท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


