


ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000                 เฉพำะเจำะจง 100,000 ปตท.เลิศสวสัด์ิ
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2 จดัซ้ือน ้ำด่ืม เดือน ตุลำคม 2564 2,000                     เฉพำะเจำะจง 2,000 น ้ำด่ืมไลออ้น

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

3

ซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย ุ(ระบกระ
จำยเสียงแบบไร้สำย) 300,000 เฉพำะเจำะจง 300,000

หจก.รังสรรค ์เซอร์วิสเจริญ
ทรัพย์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

4 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 2,450                     เฉพำะเจำะจง 2,450 ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

5

จดัซ้ือหมึกพิมพเ์คร่ืองปร้ินทโ์ทนิค 
(เลือกตั้ง อบต. ) 6,950                     เฉพำะเจำะจง 6,950 ทรัพยท์วีผลพำณิชย์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

6 ซ้ือวสัดุช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 1,000                     เฉพำะเจำะจง 1,000 ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

7

จดัซ้ือแบบพิมพท่ี์ใชใ้นกำรเลือกตั้ง
สมำชิกฯ และ นำยก อบต. 16,662                   เฉพำะเจำะจง 16,662 โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

8 จดัซ้ือบตัรตวัอยำ่ง 1,424                     เฉพำะเจำะจง 1,424 โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

9 จดัซ้ือบตัรเลือกตั้ง นำยก + สมำชิกฯ 31,750                   เฉพำะเจำะจง 31,750 โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,010                   เฉพำะเจำะจง 10,010                         เอซีซีคอมพิวเตอร์แอนดอิ์เล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

11 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 18,105                   เฉพำะเจำะจง 18,105                         ร้ำนมิตรภำพึกษำภณัฑ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

12 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 19,452                   เฉพำะเจำะจง 19,452                         ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

13 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน 13,665 เฉพำะเจำะจง 13,665 ร้ำนมิตรภำพึกษำภณัฑ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

14 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 960                        เฉพำะเจำะจง 960 บุญกำรคำ้
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

15

ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองปร้ิน
เตอร์) 6,190                     เฉพำะเจำะจง 6,190 เอซีซีคอมพิวเตอร์แอนดอิ์เล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

16
จำ้งเหมำบริกำรงำนพสัดุ

9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           น.ส.ชลธิชำ พำเพง็

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

17 จำ้งเหมำบริกำรงำนจดัเก็บรำยได้ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           น.ส.วชัรีวรรณ สุขกุล

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

18 จำ้งเหมำบริกำรงำนจดัเก็บรำยได้ 9,000 เฉพำะเจำะจง 9,000 น.ส.ขนิษฐำ สง่ำสูงเนิน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

19 จำ้งเหมำบริกำรงำนธุรกำร 9,000 เฉพำะเจำะจง 9,000 น.ส.อริศรำ บนัลือ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

20 จำ้งเหมำบริกำรงำนธุรกำร 9,000 เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยธนชยั วงัทรำยทอง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง) วิธีซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

21 จำ้งเหมำบริกำรงำนขบัรถ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยสงัขค์ม พลอยจนัทึก
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

22 จำ้งเหมำบริกำรงำนขบัรถ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยสุวิชยั แพ่งจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

23 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยพิชนุร์ น้อมสูงเนิน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

24 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยบุญรัตน์ สุธงษำ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

25 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยประเสริฐ โสวำที

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง) วิธีซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

26 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยวิลำศ กะโป๊ะเมืองปัก
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

27 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยทวีชยั แสนธิ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

28 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยวิทวสั โพธ์ิทอง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

29 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยบรรหำร จงจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

30 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000                           นำยล ำดวน ปันจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) วิธีซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

31 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000 นำยเสน่ห์ ศิริโชติ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

32 จำ้งเหมำบริกำรครู ศพด. 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000 น.ส.นุชนำ เรือจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำฯ

33 จำ้งเหมำบริกำรครู ศพด. 9,000 เฉพำะเจำะจง 9,000 น.ส.กิตติญำ เรือจนัทึก
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำฯ

34 จำ้งเหมำบริกำรครู ศพด. 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000 น.ส.วนัวิสำ เผน่จนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำฯ

35 จำ้งเหมำบริกำรผูช่้วยช่ำง 12,000                   เฉพำะเจำะจง 12,000 นำยสุชล ลกัษณะเพชร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

36 จำ้งเหมำบริกำรผูช่้วยช่ำงไฟฟ้ำ 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000 นำยมนูญ บุ่นจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

37 จำ้งเหมำบริกำรงำนธุรกำร 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000 น.ส.ศิริวรรณ เฮียงจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

38 จำ้งเหมำบริกำรงำนป้องกนั 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000 นำยคงกฤต เกิดจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

39 จำ้งเหมำบริกำรงำนป้องกนั 9,000                     เฉพำะเจำะจง 9,000 นำยนภทัร บุตรฝำงสกุล

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

40 จำ้งเหมำบริกำร (แม่บำ้น) 7,500                     เฉพำะเจำะจง 7,500                           น.ส.นภำ แสงกลำง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) วิธีซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

41 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.1 800                        เฉพำะเจำะจง 800 นำงส ำลี วิภูชยั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

42 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.2 800                        เฉพำะเจำะจง 800 นำงลดัดำ เหล็กลอย

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

43 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.3 800 เฉพำะเจำะจง 800 นำงปรำณีต เห็บขนุทด
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

44 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.4 500                        เฉพำะเจำะจง 500 นำยสุรวจัน์ บูเ๊ตียวเดชหิรัญ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

45 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.5 900                        เฉพำะเจำะจง 900 น.ส.วนัวิสำ เผน่จนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

46 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.7 800                        เฉพำะเจำะจง 800 น.ส.สจัจำ เยีย่งจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

47 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.8 600                        เฉพำะเจำะจง 600 น.ส.ปรำณีต เห็บพิมำย

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

48 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.10 600                        เฉพำะเจำะจง 600 นำงวำรี ภูมิจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

49 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.11 700                        เฉพำะเจำะจง 700 นำงอรุณ เหมวรำนนท์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

50 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.12 500                        เฉพำะเจำะจง 500                              น.ส.อมัรำ กิตติศรีวรพนัธ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

51 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.13 600                        เฉพำะเจำะจง 600 น.ส.สุภำพ พลสว่ำง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

52 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.14 500                        เฉพำะเจำะจง 500 นำยสุพรรณ ม่ำนโคกสูง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

53 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.15 800                        เฉพำะเจำะจง 800 น.ส.บงัอร อึดจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

54 จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะ ม.17 500                        เฉพำะเจำะจง 500 นำงออนทิพย ์หน่อทองหลำง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

55

จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และ
เคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ 3,100                     เฉพำะเจำะจง 3,100                           

 เอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด์
อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

56 ซกัผำ้คลุมโตะ๊ 450                        เฉพำะเจำะจง 450 นำงธญัลกัษณ์ ปัถมงั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

57 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,700                     เฉพำะเจำะจง 1,700

เอซีซี  คอมพิวเตอร์  แอนด ์ 
อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

58

จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล
ประชำสมัพนัธ์ 8,322                     เฉพำะเจำะจง 8,322 ร้ำนสมพรกำรพิมพ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

59 จำ้งเหมำจดัท ำตูเ้ลือกตั้ง 96,300                   เฉพำะเจำะจง 96,300 หจก.สิทธิโชค พร้ินต้ิง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

60 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมขำ้เล่ม 760                        เฉพำะเจำะจง 760                               นิกร ศรีอ ำพล
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

61

จำ้งซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 
85-7707 นม. 17,750                   เฉพำะเจำะจง 17,750 นำยอดุลย ์สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

62

จำ้งเหมำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ 1,800                     เฉพำะเจำะจง 1,800 ร้ำนเก่งไอที

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

63 จำ้งเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ 4,280                     เฉพำะเจำะจง 4,280

เอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสวสัดิกำรสงัคม

64 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 11,850                   เฉพำะเจำะจง 11,850

เอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

65

จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์
ส่วนกลำง ทะเบียน กฉ-3582 นม. 8,250                     เฉพำะเจำะจง 8,250                            นำยอดุลย ์สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

66

  ก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำรอบหมู่บำ้น   
 ช่วง 2 399,000                 เฉพำะเจำะจง 399,000 หจก.เจเอเอ็ม ยิง่เจริญ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

67 จดัซ้ือนม ร.ร (ปิดเทอม) 207,503.70            เฉพำะเจำะจง 207,503.70 สหกรณ์สีคิ้ว

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำฯ

68 จดัซ้ือนม ศพด. (ปิดเทอม) 28,874.98              เฉพำะเจำะจง 28,874.98 สหกรณ์สีคิ้ว

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำฯ

69

จดัซ้ือครุภณัฑเ์สียงไร้สำย ม.15และ 
ม.17 298,000                 เฉพำะเจำะจง 298,000 หจก.รังสรรค ์เซอร์วิสเจริญทรัพย์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

70 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,474.40                เฉพำะเจำะจง 5,474.40 บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ำกดั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ



71 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,333.05                เฉพำะเจำะจง 4,333.05 บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ำกดั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

72 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 2,400                     เฉพำะเจำะจง 2,400 บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ำกดั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

73 เช่ำสญัญำณอินเทอร์เน็ต 5 จุด 6,521.65                เฉพำะเจำะจง 6,521.65

บริษทั ทรูอินเทอร์เน็ต  คอร์
ปอเรชัน่ จ  ำกดั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง รอบเดือน ตุลำคม 2564
เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1,873,187.78    บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวัดนครรำชสีมำ




