
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ม.5 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีเจริญทวีทรัพย์ก่อสร้ำง  
200,000.-บำท 

หจก.ศรีเจริญทวีทรัพย์ก่อสร้ำง  
200,000.-บำท 

 

2 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ม.10 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีเจริญทวีทรัพย์ก่อสร้ำง  
200,000.-บำท 

หจก.ศรีเจริญทวีทรัพย์ก่อสร้ำง  
200,000.-บำท 

 

3 จ้ำงเหมำบริกำรยำม 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำยขจร  สิงหรัตน์ 54,000.-บำท นำยขจร  สิงหรัตน์ 54,000.-
บำท 

 

4 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล.ม.2 94,000.- เฉพำะเจำะจง บริษัทชัยศิริคอนกรีต จ ำกัด 
94,000.-บำท 

บริษัทชัยศิริคอนกรีต จ ำกัด 
94,000.-บำท 

 

5 เช่ำจักรเย็บผ้ำอุตสำหกรรม 3,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์ 3,000.-บำท ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์ 3,000.-
บำท 

 

6 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บล็อก ทุกช่วง 10 เมตร ม.3 

94,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
94,000.-บำท 

ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
94,000.-บำท 

 

7 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บล็อก ทุกช่วง 10 เมตร ม.5 

94,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
94,000.-บำท 

ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
94,000.-บำท 

 

8 จ้ำงเหมำเก็บบิลค่ำขยะมูลฝอย ม.1-7  1,864.- เฉพำะเจำะจง นำยธีระวัฒน์  เพียลำดไหล 
1,864.-บำท 

นำยธีระวัฒน์  เพียลำดไหล 
1,864.-บำท 

 

9 จ้ำงเหมำเก็บบิลค่ำขยะมูลฝอย ม.8-12 1,772.- เฉพำะเจำะจง นำงนวลจันทร์  สร้อยชื่น 1,772.-
บำท 

นำงนวลจันทร์  สร้อยชื่น 
1,772.-บำท 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จ้ำงเหมำเก็บบิลค่ำขยะมูลฝอย ม.13-17 1,844.- เฉพำะเจำะจง นำงรัชนีวรรณ  หลำนวงศ์ 
1,844.-บำท 

นำงรัชนีวรรณ  หลำนวงศ์ 
1,844.-บำท 

 

11 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บล็อก ทุกช่วง 10 เมตร ม.9 

94,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
94,000.-บำท 

ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
94,000.-บำท 

 

12 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บล็อก ทุกช่วง 10 เมตร ม.14 

94,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
94,000.-บำท 

ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
94,000.-บำท 

 

13 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บล็อก ทุกช่วง 10 เมตร ม.17 

60,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
60,000.-บำท 

ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ
60,000.-บำท 

 

14 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ม.17 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีเจริญทวีทรัพย์ก่อสร้ำง  
200,000.-บำท 

หจก.ศรีเจริญทวีทรัพย์ก่อสร้ำง  
200,000.-บำท 

 

15 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ม.1 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีเจริญทวีทรัพย์ก่อสร้ำง  
200,000.-บำท 

หจก.ศรีเจริญทวีทรัพย์ก่อสร้ำง  
200,000.-บำท 

 

16 จ้ำงเหมำจัดท ำแผ่นพับ 10,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมอสมีเดียดีไซน์ 10,000.-
บำท 

ร้ำนมอสมีเดียดีไซน์ 10,000.-บำท  

17 จ้ำงเหมำบริหำรแม่บ้ำน ศพด. 57,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวมะลิวัลย์  หลำนวงษ์ 
57,000.-บำท 

นำงสำวมะลิวัลย์  หลำนวงษ์ 
57,000.-บำท 

 

18 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง  1,500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินอ ำพร 1,500.-บำท ร้ำนสินอ ำพร 1,500.-บำท  
 

 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

19 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 71,050.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์ 71,050.-
บำท 

ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์ 71,050.-
บำท 

 

20 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน 58,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจแอนด์เอ็นกรุ๊ป 58,000.-
บำท 

ร้ำนเจแอนด์เอ็นกรุ๊ป 58,000.-
บำท 

 

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 5,000.-
บำท 

ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 5,000.-
บำท 

 

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 53,783.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 53,783.-
บำท 

ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 53,783.-
บำท 

 

23 จัดซื้อวัสดุจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย 42,330.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวยดีซัพพลำย 42,330.-บำท ร้ำนรวยดีซัพพลำย 42,330.-บำท  
24 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,950.- เฉพำะเจำะจง หจก.ทีโอกรำฟฟิคแอนโอเอ 

10,950.-บำท 
หจก.ทีโอกรำฟฟิคแอนโอเอ 
10,950.-บำท 

 

 


