
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำรถไถดันขยะบ่อขยะ 18,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอุโลม  เยำวะระ 18,000.-
บำท 

นำยอุโลม  เยำวะระ 18,000.-
บำท 

 

2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15 16,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์ เจ อำร์ กำรก่อสร้ำง 
16,000.-บำท 

หจก.อำร์ เจ อำร์ กำรก่อสร้ำง 
16,000.-บำท 

 

3 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ม.4 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
200,000.-บำท 

หจก.ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
200,000.-บำท 

 

4 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ม.8 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
200,000.-บำท 

หจก.ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
200,000.-บำท 

 

5 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ม.14 150,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
150,000.-บำท 

หจก.ชุ่มทรัพย์ก่อสร้ำง 
150,000.-บำท 

 

6 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ม.15 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.อัษฎำโยธำ เอ็นจิเนียริ่ง 
200,000.-บำท 

หจก.อัษฎำโยธำ เอ็นจิเนียริ่ง 
200,000.-บำท 

 

7 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. ม.9 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 200,000.-
บำท 

หจก.รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 200,000.-
บำท 

 

8 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. ม.17 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 200,000.-
บำท 

หจก.รุ่งพิศ ก่อสร้ำง 200,000.-
บำท 

 

9 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. ม.3 100,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ 
100,000.-บำท 

ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ 
100,000.-บำท 
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10 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ม.6 200,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ 
200,000.-บำท 

ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ 
200,000.-บำท 

 

11 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ม.11 146,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ 
146,000.-บำท 

ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ 
146,000.-บำท 

 

12 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ม.11 54,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ 
54,000.-บำท 

ร้ำนทรัพย์วิมลอมรภัณฑ์โยธำ 
54,000.-บำท 

 

13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำ
อเนกประสงค์ 

4,001.80.- เฉพำะเจำะจง บริษัทโคว้ยู่ฮะ จ ำกัด 4,001.80.-
บำท 

บริษัทโคว้ยู่ฮะ จ ำกัด 4,001.80.-
บำท 

 

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 800.- เฉพำะเจำะจง บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด 
800.-บำท 

บริษัทแอดไวซ์กระนวน จ ำกัด 
800.-บำท 

 

15 จ้ำงเก็บบิลค่ำขยะ ม.1-7 1,864.- เฉพำะเจำะจง นำยธีระวัฒน์  เพียลำดไหล  
1,864.-บำท 

นำยธีระวัฒน์  เพียลำดไหล  
1,864.-บำท 

 

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

นำงนวลจันทร์  สร้อยชื่น  1,776.-
บำท 

 

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

นำงรัชนีวรรณ  หลำนวงศ์ 
1,844.-บำท 
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18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,000.- เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรน้ ำพองจ ำกัด  
18,000.-บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรน้ ำพองจ ำกัด  
18,000.-บำท 

 

19 ซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน 12,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์ 12,800.-
บำท 

ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์ 12,800.-
บำท 

 

20 ซื้อวัสดุส ำนักงำน 3,900.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์ 3,900.-บำท ร้ำน ส.เจริญพำณิชย์ 3,900.-บำท  
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,860.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 16,860.-

บำท 
ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 16,860.-
บำท 

 

22 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,550.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 2,550.-
บำท 

ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 2,550.-
บำท 

 

23 ซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 1,920.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 1,920.-
บำท 

ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 1,920.-
บำท 

 

24 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย 960.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 960.-บำท ร้ำนตันติชัยศึกษำกรณ์ 960.-บำท  
25 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,000.- เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรน้ ำพองจ ำกัด  

18,000.-บำท 
สหกรณ์กำรเกษตรน้ ำพองจ ำกัด  
18,000.-บำท 

 

 


