
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกไดโดยสังเขป 

ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคา

1 จัดซื้อถวยรางวัล 8,525 เฉพาะ หจก.โอฬาร 2550 หจก.โอฬาร 2550 สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 8,525.-  บาท ราคาที่ขาย 8,525.-  บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  39,840 เฉพาะ รานเกรียงไกรวัสดุ รานดรีมเน็ต สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 39,840.- บาท ราคาขาย 39,840.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 13,080 เฉพาะ รานวีระพลสัตวแพทย รานวีระพลสัตวแพทย สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 13,080.- บาท ราคาขาย 13,080.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

4 จัดซื้อวัสดุงานชาง 4,500 เฉพาะ รานบุงคลาวิทยุ รานบุงคลาวิทยุ สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท ราคาขาย 4,500.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

5 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5600 เฉพาะ รานประคองการคา รานประคองการคา สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 5,600.- บาท ราคาที่ขาย 5,600.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกไดโดยสังเขป 

ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคา

6 จัดซื้อน้ําดื่มและอาหารวาง 1,550 เฉพาะ รานประคองการคา รานประคองการคา สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 1,550.- บาท ราคาขาย 1,550.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 31,670 เฉพาะ รานอูตั้ง รานอูตั้ง สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 31,670.- บาท ราคาขาย31,670.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

8 จัดซื้อถุงขยะ 1,750 เฉพาะ รานประคองการคา รานประคองการคา สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 1,750.- บาท ราคาขาย  1,750.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,730 เฉพาะ รานบุงคลาวิทยุ รานบุงคลาวิทยุ สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 1,770.- บาท ราคาขาย 1,770.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,400 เฉพาะ รานดรีมเน็ต รานดรีมเน็ต สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 2,400.- บาท ราคาขาย 2,400.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ สขร.1  หนา 2
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกไดโดยสังเขป 

ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคา

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,623 เฉพาะ รานดรีมเน็ต รานดรีมเน็ต สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 5,623.- บาท ราคาขาย 5,623.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

12 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000 เฉพาะ หจก.บานแพงบริการ หจก.บานแพงบริการ สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท ราคาขาย 10,000.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

13 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 28,500 เฉพาะ รานบุงคลาวิทยุ รานบุงคลาวิทยุ สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 28,500.- บาท ราคาขาย 28,500.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

13 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 25,390 เฉพาะ หจก.เซ็นจูรี่ บึงกาฬ หจก.เซ็นจูรี่ บึงกาฬ สามารถขายไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 25,390.- บาท ราคาขาย 25,390.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

14 จัดซื้อพิมพปายผาไวนิล 550 เฉพาะ รานเดอะดีไซน รานเดอะดีไซน สามารถจางไดตามที่เสนอ

                  เจาะจง ราคาที่เสนอ 550.- บาท ราคาจาง 550.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

แบบ สขร.1  หนา 3
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องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกไดโดยสังเขป 

ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคา

15 จางเหมาตกแตงหอพระ 5,000 เฉพาะ นายพรมมา  พิมพสุวรรณ นายพรมมา  พิมพสุวรรณ สามารถจางไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 5,000.- บาท ราคาจาง 5,000.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

16 จางเหมาเครื่องเสียงและเวที 15,000 เฉพาะ นายวานคํา  เปาวนา นายวานคํา  เปาวนา สามารถจางไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 15,000.- บาท ราคาจาง 15,000.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

17 จางเหมาเก็บขยะ 4,500 เฉพาะ นายเอนก  โมหนองเดิ่น นายเอนก  โมหนองเดิ่น สามารถจางไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท ราคาจาง 4,500.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

18 จางเหมาพิมพปายผาไวนิล 9,400 เฉพาะ รานเดอะดีไซน รานเดอะดีไซน สามารถจางไดตามที่เสนอ

เจาะจง ราคาที่เสนอ 9,400.- บาท ราคาจาง 9,400.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

19 จางเหมาจัดทําพุมดอกไมสด 2,450 เฉพาะ นายธีระพงษ  พรรัตน นายธีระพงษ  พรรัตน สามารถจางไดตามที่เสนอ

                  เจาะจง ราคาที่เสนอ 2,450.- บาท ราคาจาง 2,450.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

แบบ สขร.1  หนา 3
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องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกไดโดยสังเขป 

ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคา

15 จางเหมาติดตั้งแผนชะลอ 8,000 เฉพาะ นายอนิรุจติ์  วรวิเวศ นายอนิรุจติ์  วรวิเวศ สามารถจางไดตามที่เสนอ

ความเร็ว เจาะจง ราคาที่เสนอ 8,000.- บาท ราคาจาง 8,000.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

16 จางเหมาซอมครุภัณฑ 1,550 เฉพาะ รานบุงคลามหานคร รานบุงคลามหานคร สามารถจางไดตามที่เสนอ

ยานพาหนะขนสง เจาะจง ราคาที่เสนอ 1,550.- บาท ราคาจาง 1,550- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

17 จางเหมาซอมบํารุงครุภัณฑ 1,500 เฉพาะ รานบุงคลาวิทยุ รานบุงคลาวิทยุ สามารถจางไดตามที่เสนอ

ไฟฟาและวิทยุ เจาะจง ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท ราคาจาง  1,500.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

18 จางเหมาซอมบํารุงถนนคอน 15,500 เฉพาะ นายอนุภาพ  อวนอินทร นายอนุภาพ  อวนอินทร สามารถจางไดตามที่เสนอ

กรีตเสริมเหล็ก เจาะจง ราคาที่เสนอ 15,500.- บาท ราคาจาง  15,500.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

19 จางเหมาพิมพปายผาไวนิล  550 เฉพาะ รานเดอะดีไซน รานเดอะดีไซน สามารถจางไดตามที่เสนอ

                  เจาะจง ราคาที่เสนอ 550.- บาท ราคาจาง 550.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ สขร.1  หนา 3
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกไดโดยสังเขป 

ราคากลาง และราคาที่เสนอ และราคา

20 กอสรางถนนลาดยาง แบบ 1,900,000 วิธีประกวด หจก.ลิ้มชัยเจริญ หจก.ลิ้มชัยเจริญ สามารถจางไดตามที่เสนอ

Para - Cape คุมโนนสีทอง ราคาจาง ราคาที่เสนอ 1,235,000.- บาท ราคาจาง 1,235,000.- บาท และเปนผูมีอาชีพโดยตรง

#NAME? ดวยระบบ หจก.เค.อี.ซี 

อิเล็กทรอ ราคาที่เสนอ 1,415,000.- บาท

นิกส

แบบ สขร.1  หนา 3
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