


ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

 (รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือน ้ำด่ืม เดือน พฤศจิกำยน 2564 2,000                    เฉพำะเจำะจง 2,000 น ้ำด่ืมไลออ้น
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นกำรเลือกตั้ง 22,335                  เฉพำะเจำะจง 22,335 ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

3

ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ
กรณีไดรั้บควำมเดือดร้อนฯ โควิด 48,552 เฉพำะเจำะจง 48,552 ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4 จดัซ้ือสำยรัดหีบเลือกตั้ง 856                       เฉพำะเจำะจง 856 ไปรษณีย์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

5 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 38,070                  เฉพำะเจำะจง 38,070 ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขฯ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

6 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 100,000                เฉพำะเจำะจง 100,000 ปตท.เลิศสวสัด์ิ

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

7

ซ้ือวสัดุก่อสร้ำงจดัท ำป้ำยประกำศ
คะแนนผลเลือกตั้งฯ 19,900                  เฉพำะเจำะจง 19,900 ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,680                    เฉพำะเจำะจง 3,680

               เอซีซีคอมพิวเตอร์      
       แอนด ์อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

9 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 15,308                  เฉพำะเจำะจง 15,308 ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

10

จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อนโควิดฯ คร้ังท่ี 2 12,138                  เฉพำะเจำะจง 12,138                       ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสวสัดิกำรสงัคม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

11

ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (หินคลุก) ซ่อมแซม
ถนนภำยในหมูบ่ำ้น 80,850                  เฉพำะเจำะจง 80,850                       ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

12 จดัซ้ือกระเป๋ำผำ้รักษโ์ลกร้อน 950                       เฉพำะเจำะจง 950                            ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

13 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณืท่ีใชใ้นกำรเลือกตั้ง 56,778 เฉพำะเจำะจง 56,778

              หจก. เอ็ม แอนด ์เอ      
        อินเตอร์เทรดด้ิง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

14

จดัซ้ือวสัดุอุปกรณืกำรเลือกตั้ง 
(พลำสติกมว้นใส) 2,740                    เฉพำะเจำะจง 2,740 ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

15

จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อนโควิดฯ คร้ังท่ี 3 19,652                  เฉพำะเจำะจง 19,652 ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสวสัดิกำรสงัคม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

16
จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง

2,325                    เฉพำะเจำะจง 2,325                         ร้ำนชยัภทัร

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

17 จำ้งเหมำบริกำร 9,000                    เฉพำะเจำะจง 9,000                         นำยมนูญ บุน่จนัทึก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

18 จำ้งเหมำบริกำร 9,000 เฉพำะเจำะจง 9,000 นำยวโรดม ต่อหยกสกุลชยั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

19 จำ้งเหมำบริกำร 9,000 เฉพำะเจำะจง 9,000 น.ส.ใจทิพย ์อินทรก ำแหง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

20 จำ้งเหมำบริกำร 7,500 เฉพำะเจำะจง 7,500                         น.ส.นภำ แสงกลำง

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

21
จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประกำศผลนบั
คะแนนเลือกตั้ง 2,419                    เฉพำะเจำะจง 2,419                         สมพรกำรพิมพ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

22 จำ้งซ่อมเคร่ืองขยำยเสียงหอประชุม 850                       เฉพำะเจำะจง 850                            ร้ำนกำ้วไกล

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

23 ซ่อมแซมโน๊ตบุค๊ 416-60-0048 2,790                    เฉพำะเจำะจง 2,790                         

               เอซีซีคอมพิวเตอร์      
       แอนด ์อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสวสัดิกำรสงัคม

24

จำ้งซ่อมแซมรถยนต ์ หมำยเลข
ทะเบียน นค-6247 นม. (รถตู)้ 6,040.15               เฉพำะเจำะจง 6,040.15                    โตโยตำ้ไทยเยน็

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

25 จำ้งท ำตรำยำงประทบับตัรเลือกตั้ง 960                       เฉพำะเจำะจง 960                            บริษทั โนนไทยศิลป์กรุ๊ป กดั

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

26
จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินท ์รหสั
ครุภณัฑ ์418-60-0025 1,200                    เฉพำะเจำะจง 1,200                         

               เอซีซีคอมพิวเตอร์      
       แอนด ์อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

27 จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำง 2,400                    เฉพำะเจำะจง 2,400                         ร้ำนมิตรภำพศึกษำภณัฑ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

28 จำ้งเหมำท ำป้ำยบอกสถำนท่ีเลือกตั้ง 2,052                    เฉพำะเจำะจง 2,052                         ร้ำนสมพรกำรพิมพ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

29

จำ้งเหมำท ำป้ำยฝึกอบรมผูด้  ำเนินกำร
เลือกตั้ง 1,500                    เฉพำะเจำะจง 1,500                         ร้ำนสมพรกำรพิมพ์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

30

จำ้งเหมำซ่อมคอมและเคร่ืองปร้ินท ์
รหสัครุภณัฑ ์
416-62-0062,481-64-0064 5,350                    เฉพำะเจำะจง 5,350                         

               เอซีซีคอมพิวเตอร์      
       แอนด ์อิเล็คทริก

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

 (รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

31 จำ้งเหมำซ่อมแซมหอ้งน ้ำหอประชุม 36,900                  เฉพำะเจำะจง 36,900 นำยศิวำวธุ วิชำเกวียน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

32

จำ้งซ่อมแซมรถยนต ์หมำยเลข
ทะเบียน งค-5853 นม. 6,139.13               เฉพำะเจำะจง 6,139.13 โตโยตำ้ไทยเยน็

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

33

จำ้งเหมำซ่อมเกำ้อ้ี รหสัครุภณัฑ ์
401-60-1156 , 401-60-1158 1,000 เฉพำะเจำะจง 1,000 นำยศกัด์ิกริน บวัแกว้

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

34

จำ้งเหมำซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 
หมำยเลขทะเบียน 84-8584 นม. 
รหสัครุภณัฑ ์005-47-0003 4,650                    เฉพำะเจำะจง 4,650 อู่ ต.เจริญยนต์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

35 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถตู้ 16,580                  เฉพำะเจำะจง 16,580 นำยอดุลย ์สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองคลงั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

36

หินคลุกสำยทำงเลียบคลองทิศเหนือ 
ม.10 91,500                  เฉพำะเจำะจง 91,500 นำยวิสูตร สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

37 หินคลุกเลียบล ำตะคลอง โนนนำ ม.8 101,500                เฉพำะเจำะจง 101,500 นำยวิสูตร สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

38 หินคลุกภำยในศูนยเ์รียนรู้ ม.10 62,500                  เฉพำะเจำะจง 62,500 นำยวิสูตร สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

39 คสล.คุม้พิมำย-ฟำร์มโยฮนั ม.13 351,000                เฉพำะเจำะจง 351,000 บริษทั อำร์ อำร์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส ำนกัปลดั

40 คสล.สำยฟำร์มไก่ ม.10 350,000                เฉพำะเจำะจง 350,000                     บริษทั อำร์ อำร์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

 (รำคำกลำง) วธีิซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

41

คสล.สำยบำ้นนำงจำรุวรรณ-ฟำร์ม
หมู ม.4 430,000                เฉพำะเจำะจง 430,000 บริษทั อำร์อำร์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

42 คสล.สำยคุม้ ม.17 420,000                เฉพำะเจำะจง 420,000 บริษทั อำร์อำร์

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

43 คสล.สำยบำ้นนำยวิฑูลย ์ม.11 410,000 เฉพำะเจำะจง 410,000 บริษทั อำร์อำร์
เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

44 ก่อสร้ำงก ำแพงกั้นดิน ม.3 109,000                เฉพำะเจำะจง 109,000 นำยวิสูตร สำยสงวน

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองช่ำง

45 จดัซ้ือนม ศพด. 20,472.76             เฉพำะเจำะจง 20,472.76 สหกรณ์กำรเกษตรสีคิว้

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำฯ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีคิว้  จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธีิซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป
(รำคำกลำง)

46 จดัซ้ือนม ร.ร 157,416.60           เฉพำะเจำะจง 157,416.60 สหกรณ์กำรเกษตรสีคิว้

เสนอรำคำเพียงรำยเดียวและ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

กองกำรศึกษำฯ

สรุปผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง รอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้    3,054,853.64 บำท


