


ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

 (รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือน ้ำด่ืม เดือน มกรำคม 2565 1,020                    เฉพำะเจำะจง 1,020 น ้ำด่ืมไลออ้น
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

2 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 100,000                เฉพำะเจำะจง 100,000 เลิศสวสัด์ิปิโตเลียม

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 5,632 เฉพำะเจำะจง 5,632 ร้ำนชยัภทัร
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

4 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 30,500                  เฉพำะเจำะจง 30,500

ร้ำนเอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 21,040                  เฉพำะเจำะจง 21,040

ร้ำนเอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

6 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน 11,346                  เฉพำะเจำะจง 11,346 ร้ำนมิตรภำพศึกษำภณัฑ์
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 26,240                  เฉพำะเจำะจง 26,240

ร้ำนเอซีซี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

8 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (หินคลุก) หมู ่1 29,700                  เฉพำะเจำะจง 29,700 ร้ำนชยัภทัร
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

9 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน 20,165                  เฉพำะเจำะจง 20,165 ร้ำนมิตรภำพศึกษำภณัฑ์
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

10 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 3,300                    เฉพำะเจำะจง 3,300                         ร้ำนบญุกำรคำ้

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

11 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยำยุ 56,130                  เฉพำะเจำะจง 56,130                       ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 3,360                    เฉพำะเจำะจง 3,360                         ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

13 จำ้งเหมำบริกำร 9,000 เฉพำะเจำะจง 9,000 นำยมนูญ  บุน่จนัทึก
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

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

ส ำนกัปลดั

15 จำ้งเหมำบริกำร (สญัญำ 3 เดือน) 27,000                  เฉพำะเจำะจง 27,000 นำงสำวนุชนำ  เรือจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำศำสนำและวฒันธรรม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

16 จำ้งเหมำบริกำร (สญัญำ 3 เดือน) 27,000                  เฉพำะเจำะจง 27,000                       นำงสำววนัวิสำ  เผ่นจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำศำสนำและวฒันธรรม

17 จำ้งเหมำบริกำร (สญัญำ 3 เดือน) 27,000                  เฉพำะเจำะจง 27,000                       นำงสำวกิตติญญำ  เรือจนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำศำสนำและวฒันธรรม

18

จำ้งเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก
ก่อสร้ำงก ำแพงกนัดิน หมู ่10 72,000 เฉพำะเจำะจง 72,000 นำยวิสูตร  สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

19 จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำง 2,650 เฉพำะเจำะจง 2,650 ร้ำนพี เอส ที สีคิว้

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

20

จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย (สญัญำ 3 เดือน) หมู ่4 1,500 เฉพำะเจำะจง 1,500                         นำงอรวรรณ  จิตร์พิมำย

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

21
จำ้งเหมำเก็บค่ำธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย (สญัญำ 3 เดือน) หมู ่12 1,500                    เฉพำะเจำะจง 1,500                         นำงพรพรรณ  ล่ิมสลกัเพชร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

22

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหลกัภำยใน
บำ้น-ส ำนกัสงฆ ์หมู ่17 312,000                เฉพำะเจำะจง 312,000                     นำยมนูศกัด์ิ  มำรำช

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

23

ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยนำงหน่ึง-
นำยชยัวตัร หมู ่5 136,000                เฉพำะเจำะจง 136,000                     นำยมนูศกัด์ิ  มำรำช

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

24

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยทุง่กระทิน 
(ต่อจำกของเดิม) หมู ่11 412,000 เฉพำะเจำะจง 412,000 หจก.ทรัพยศิ์ลำพำณิชย์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

25

ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยบำ้นนำยดี 
ทองสูงเนิน หมู ่4 44,000                  เฉพำะเจำะจง 44,000                       

 หจก.เจ.เอ็ม.เอ ยิ่งเจริญก่อสร้ำง
 2018

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

26
ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยบำ้นนำยสมยั
 หมู ่4 132,000                เฉพำะเจำะจง 132,000                     

 หจก.เจ.เอ็ม.เอ ยิ่งเจริญก่อสร้ำง
 2018

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

27

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยไร่นำยปำน-
บำ้นหนองน ้ำขุน่ หมู ่4 239,000                เฉพำะเจำะจง 239,000                     หจก.กิจกญัญำไพศำล

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

28

ก่อสร้ำง คสล.สำยบำ้นนำงวลี-บำ้น
นำงไกร หมู ่4 104,000                เฉพำะเจำะจง 104,000                     หจก.กิจกญัญำไพศำล

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

29

ก่อสร้ำงถนนหินคลุกคลองน ้ำขำว 
หมู ่12 113,000                เฉพำะเจำะจง 11,300                       นำยวิสูตร  สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

30

โครงกำรปรับปรุงภำยในอำคำร
ส ำนกังำน อบต.ลำดบวัขำว 499,000                เฉพำะเจำะจง 499,000                     หจก.อมัพลก่อสร้ำง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

 (รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

31 ก่อสร้ำงซุม้ประตู หมู ่17 125,000                เฉพำะเจำะจง 125,000 หจก.วำสนำกำรโยธำ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

32 ก่อสร้ำงซุม้ประตู หมู ่13 140,000.00           เฉพำะเจำะจง 140,000.00 หจก.วำสนำกำรโยธำ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

33 ก่อสร้ำงทอ่ระบำยน ้ำ หมู ่7 567,647 เฉพำะเจำะจง 567,647 หจก.ไซโชคอนสตรัคชัน่

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

34 ก่อสร้ำงซุม้ประตู หมู ่7 88,888                  เฉพำะเจำะจง 88,888 หจก.ไซโชคอนสตรัคชัน่

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

35 อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 409,564.68 เฉพำะเจำะจง 409,564.68 สหกรณ์กำรเกษตร สีคิว้ จ  ำกดั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2565



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

36 อำหำรเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 89,148                  เฉพำะเจำะจง 89,148 สหกรณ์กำรเกษตร สีคิว้ จ  ำกดั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2564  รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  3,793,130.68  บำท


