


ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

 (รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือน ้ำด่ืม เดือน ธนัวำคม 2564 1,720                    เฉพำะเจำะจง 1,720 น ้ำด่ืมไลออ้น
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

2 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 100,000                เฉพำะเจำะจง 100,000 เลิศสวสัด์ิปิโตเลียม

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 75,600 เฉพำะเจำะจง 75,600 ร้ำนชยัภทัร
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

4 ซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 174,000                เฉพำะเจำะจง 174,000 ร้ำนบญุชยัคลีนน้ิง ซพัพลำย

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขฯ

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,950                    เฉพำะเจำะจง 6,950

ร้ำนเอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
อิเล็กทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำศำสนำและวฒันธรรม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

6 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ 17,000                  เฉพำะเจำะจง 17,000

ร้ำนเอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
อิเล็กทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

7

ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง     
(แบตอร่ี 6,400                    เฉพำะเจำะจง 6,400 นำยอดุลย ์ สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

8 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 44,500                  เฉพำะเจำะจง 44,500 บญุกำรคำ้
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

9

ซ้ือวสัดุอ่ืนๆ โครงกำร 7 วนั อนัตรำย
 ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 1,750                    เฉพำะเจำะจง 1,750 บญุกำรคำ้

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

10

ซ้ือน ้ำด่ืมและน ้ำแขง็โครงกำร 7 วนั 
อนัตรำย ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 3,125                    เฉพำะเจำะจง 3,125                         นำงธญัลกัษ  ปัถมงั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

11 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ 346                       เฉพำะเจำะจง 346                            ร้ำนสมพรกำรพิมพ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

12 จำ้งเหมำบริกำร 9,000                    เฉพำะเจำะจง 9,000                         นำยมนูญ  บุน่จนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

13 จำ้งเหมำบริกำร 7,500 เฉพำะเจำะจง 7,500 นำงสำวนภำ แสงกลำง
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

14 จำ้งเหมำบริกำร 36,000                  เฉพำะเจำะจง 36,000 นำยอรมเทพ  จนัทร์กลำง
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

15 จำ้งเหมำปรับเกล่ียดิน 4,494                    เฉพำะเจำะจง 4,494 นำยสุริยำ  พลสวำ่ง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

16
จำ้งเหมำท ำป้ำยพน่หมอกควนั

240                       เฉพำะเจำะจง 240                            ร้ำนสมพรกำรพิมพ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

17 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควนั 38,000                  เฉพำะเจำะจง 38,000                       ร้ำนห่วง เซอร์วิส

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

18

จำ้งเหมำซ่อมแซมรถบรรทกุน ้ำ 
หมำยเลขทะเบียน ยต-2686  นม และ
 3ท-2296 นม 13,620 เฉพำะเจำะจง 13,620 นำยอดุลย ์ สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

19

จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง 
บย-70622 นม 4,100 เฉพำะเจำะจง 4,100 นำยอดุลย ์ สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

20

จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง 
กพ-9362 นม 3,000 เฉพำะเจำะจง 3,000                         อู่ ต. เจริญยนต์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

21 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,640                    เฉพำะเจำะจง 4,640                         

ร้ำนเอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองส่งเสริมกำรเกษตร

22

จำ้งเหมำซ่อมแซมรถบรรทกุน ้ำ 
หมำยเลขทะเบียน 3ท-2296 นม 15,180                  เฉพำะเจำะจง 15,180                       นำยอดุลย ์ สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

23

จำ้งเหมำซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ
หมำยเลขทะเบียน 84-8584 นม และ 
84-8102 นม 3,000                    เฉพำะเจำะจง 3,000                         อู่ ต. เจริญยนต์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

24

จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์
โครงกำร 7 วนั อนัตรำยช่วงเทศกำล
ปีใหม่ 2565 700 เฉพำะเจำะจง 700 ร้ำนสมพรกำรพิมพ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

25 จำ้งเหมำท ำตรำยำง 3,130                    เฉพำะเจำะจง 3,130                         ร้ำนมิตรภำพศึกษำภณัฑ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

26

จำ้งเหมำเช่ำเตน็ทติ็ดตั้งพร้อมร้ือ
ถอนโครงกำร 7 วนั อนัตรำยช่วง
เทศกำลปีใหม่ 2565 1,200                    เฉพำะเจำะจง 1,200                         นำงวีระ  ภูมิจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

27

จำ้งเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
ส ำรองไฟและเคร่ืองปร้ินเตอร์ 6,530                    เฉพำะเจำะจง 6,530                         

ร้ำนเอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

28

ก่อสร้ำง คสล.สำยวนัเพญ็-ฝ่ำยนอ้ย 
หมู ่17 406,000                เฉพำะเจำะจง 40,600                       หจก.ทรัพยศิ์ลำพำณิชย์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

29 ก่อขยำยประปำหมูบ่ำ้น หมู ่12 306,000                เฉพำะเจำะจง 306,000                     หจก. เจ.เอ็ม.เอ ยิ่งเจริญก่อ 2018

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

30

ก่อสร้ำง คสล.สำยบำ้นนำงนิด (ต่อ
จำกของเดิม) หมู ่5 167,000                เฉพำะเจำะจง 167,000                     หจก. อรรณพกำรโยธำ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

 (รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

31 ก่อสร้ำง คสล.สำยบำ้นปลดัแป้ง หมู ่5 242,000                เฉพำะเจำะจง 242,000 หจก. เจ.เอ็ม.เอ ยิ่งเจริญก่อ 2018

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

32

ก่อสร้ำง คสล.สำยหลกัหมูบ่ำ้น-
ส ำนกัสงฆ ์หมู ่17 312,000.00           เฉพำะเจำะจง 312,000.00 นำยมนูญ  มำรำช

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

33

ก่อสร้ำง คสล.ซอยนำงหน่ึง-นำยชยั
วตัร หมู ่5 136,000 เฉพำะเจำะจง 136,000 นำยมนูญ  มำรำช

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

34

ก่อสร้ำง คสล. สำยทุง่กระทิน (ต่อ
จำกของเดิม) หมู ่11 412,000                เฉพำะเจำะจง 412,000 หจก.ทรัพยศิ์ลำพำณิชย์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

35 อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 141,229.20 เฉพำะเจำะจง 141,229.20 สหกรณ์กำรเกษตร สีคิว้ จ  ำกดั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2564



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

36 อำหำรเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 18,768                  เฉพำะเจำะจง 18,768 สหกรณ์กำรเกษตร สีคิว้ จ  ำกดั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม

37

ซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้ำ (ระบบกระจำย
เสียงไร้สำย) 499,000                เฉพำะเจำะจง 499,000 นำยวิสูตร สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2564 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3,232,532.20 บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ


