
ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ค่าจา้งเหมาจดัท าพวงมาลา 1,000                  1,000               เฉพาะเจาะจง น.ส. อรวรรณ  แขมค า น.ส. อรวรรณ  แขมค า ราคาไม่สูงกวา่ 8/62
ราคากลาง 19-ต.ค.-61

2 ค่าวสัดุส านักงาน 8,000                  8,000               เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาศึกษา บริษัทชัยพัฒนาศึกษา ราคาไม่สูงกวา่ 4/62
ภัณฑ์ จ ากัด ภัณฑ์ จ ากัด ราคากลาง 16-ต.ค.-61

3 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,550                  4,550               เฉพาะเจาะจง ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ราคาไม่สูงกวา่ 5/62
ราคากลาง 16-ต.ค.-61

4 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 7,365                  7,365               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 4/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-61

5 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 4,500                  4,500               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 1/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-61

6 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลท าความสะอาดบริเวณอาคาร 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง ราคาไม่สูงกวา่ 2/62
ราคากลาง 01-ต.ค.-61

7 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐนิดา  สุภัควรกุล น.ส.ฐนิดา  สุภัควรกุล ราคาไม่สูงกวา่ 3/62
ราคากลาง 01-ต.ค.-61

8 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ ราคาไม่สูงกวา่ 4/62
ราคากลาง 01-ต.ค.-61

9 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 6,300                  6,300               เฉพาะเจาะจง น.ส. เปร่ียมลิล่า ประผาลา น.ส. เปร่ียมลิล่า ประผาลา ราคาไม่สูงกวา่ 1/62
ราคากลาง 01-ต.ค.-61

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2561                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ค่าวสัดุส านักงาน 8,000                  8,000               เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาศึกษา บริษัทชัยพัฒนาศึกษา ราคาไม่สูงกวา่ พ.ย. 61
ภัณฑ์ จ ากัด ภัณฑ์ จ ากัด ราคากลาง

2 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,630                  4,630               เฉพาะเจาะจง ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ราคาไม่สูงกวา่ พ.ย. 61
ราคากลาง

3 ค่าวสัดุบ ารุงรักษารถยนต์ 8,140                  8,140               เฉพาะเจาะจง ร้านเจตคาแคร์ ร้านเจตคาแคร์ ราคาไม่สูงกวา่ พ.ย. 61
ราคากลาง

4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 99,000                99,000             เฉพาะเจาะจง บริษัทนวล  จ ากัด บริษัทนวล  จ ากัด ราคาไม่สูงกวา่ 21/62
และแปลงแกษตร  ม.14 ราคากลาง 14-พ.ย.-61

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 96,000                96,000             เฉพาะเจาะจง บริษัทนวล  จ ากัด บริษัทนวล  จ ากัด ราคาไม่สูงกวา่ 17/62
และแปลงแกษตร  ม.7-15 ราคากลาง 13-พ.ย.-61

6 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 9,480                  9,480               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 2/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-61

7 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 4,500                  4,500               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 1/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-62

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 58,000                58,000             เฉพาะเจาะจง บริษัทนวล  จ ากัด บริษัทนวล  จ ากัด ราคาไม่สูงกวา่ 19/62
และแปลงแกษตร  ม.11 ราคากลาง 13-พ.ย.-61

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 41,000                41,000             เฉพาะเจาะจง บริษัทนวล  จ ากัด บริษัทนวล  จ ากัด ราคาไม่สูงกวา่ 20/62
และแปลงแกษตร  ม.14 ราคากลาง 14-พ.ย.-61

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2561                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 99,000                99,000             เฉพาะเจาะจง บริษัทนวล  จ ากัด บริษัทนวล  จ ากัด ราคาไม่สูงกวา่ 22/62
และแปลงแกษตร  ม.15 ราคากลาง 14-พ.ย.-61

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 95,000                95,000             เฉพาะเจาะจง บริษัทนวล  จ ากัด บริษัทนวล  จ ากัด ราคาไม่สูงกวา่ 18/62
และแปลงแกษตร  ม.10 ราคากลาง 13-พ.ย.-61

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2561                                                                 แบบ สขร.1



ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง ราคาไม่สูงกวา่ 14/62
ราคากลาง 01-พ.ย.-61

2 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐนิดา  สุภัควรกุล น.ส.ฐนิดา  สุภัควรกุล ราคาไม่สูงกวา่ 16/62
ราคากลาง 01-พ.ย.-61

3 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ ราคาไม่สูงกวา่ 15/62
ราคากลาง 01-พ.ย.-61

4 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 6,600                  6,600               เฉพาะเจาะจง น.ส. เปร่ียมลิล่า ประผาลา น.ส. เปร่ียมลิล่า ประผาลา ราคาไม่สูงกวา่ 13/62
ราคากลาง 01-พ.ย.-61

5 ค่าวสัดุส านักงาน 8,000                  8,000               เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาศึกษา บริษัทชัยพัฒนาศึกษา ราคาไม่สูงกวา่ 14/62
ภัณฑ์ จ ากัด ภัณฑ์ จ ากัด ราคากลาง 17-ธ.ค.-61

6 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,300                  4,300               เฉพาะเจาะจง ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ราคาไม่สูงกวา่ 15/62
ราคากลาง 17-ธ.ค.-61

7 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 7,270                  7,270               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 2/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-61

8 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 4,500                  4,500               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 1/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-61

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2561                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



9 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 9,800                  9,800               เฉพาะเจาะจง ร้านไฮด์คัลเลอร์อิงเจต็ ร้านไฮด์คัลเลอร์อิงเจต็ ราคาไม่สูงกวา่ 29/62
ราคากลาง 21-ธ.ค.-61

ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง ราคาไม่สูงกวา่ 27/62
ราคากลาง 03-ธ.ค.-61

2 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐนิดา  สุภัควรกุล น.ส.ฐนิดา  สุภัควรกุล ราคาไม่สูงกวา่ 25/62
ราคากลาง 03-ธ.ค.-61

3 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ ราคาไม่สูงกวา่ 26/62
ราคากลาง 03-ธ.ค.-61

4 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 5,400                  5,400               เฉพาะเจาะจง น.ส. เปร่ียมลิล่า ประผาลา น.ส. เปร่ียมลิล่า ประผาลา ราคาไม่สูงกวา่ 24/62
ราคากลาง 03-ธ.ค.-61

5 ค่าวสัดุอาหารเสริมนม 65,031.12            65,031.12         เฉพาะเจาะจง บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ ราคาไม่สูงกวา่ 8/62
ราคากลาง 31-ต.ค.-61

6 ค่าวสัดุอาหารเสริมนม 1,118,238.40        1,118,238.40     เฉพาะเจาะจง บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ ราคาไม่สูงกวา่ 8/62
ราคากลาง 31-ต.ค.-61

7 วสัดุส านักงาน 8,000                  8,000               เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาศึกษา บริษัทชัยพัฒนาศึกษา ราคาไม่สูงกวา่ 17/62
ภัณฑ์ จ ากัด ภัณฑ์ จ ากัด ราคากลาง 16-ม.ค.-62

8 วสัดุส านักงาน 10,620                10,620             เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาศึกษา บริษัทชัยพัฒนาศึกษา ราคาไม่สูงกวา่ 18/62

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2562                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



ภัณฑ์ จ ากัด ภัณฑ์ จ ากัด ราคากลาง 16-ม.ค.-62
9 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,300                  4,300               เฉพาะเจาะจง ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ราคาไม่สูงกวา่ 16/62

ราคากลาง 16-ม.ค.-62

ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

1 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 6,800                  6,800               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 2/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-61

2 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 4,500                  4,500               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 1/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-61

3 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง ราคาไม่สูงกวา่ 36/62
ราคากลาง 02-ม.ค.-62

4 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐนิดา  สุภัควรกุล น.ส.ฐนิดา  สุภัควรกุล ราคาไม่สูงกวา่ 37/62
ราคากลาง 02-ม.ค.-62

5 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000.00              9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ ราคาไม่สูงกวา่ 38/62
ราคากลาง 02-ม.ค.-62

6 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 6,600.00              6,600.00           เฉพาะเจาะจง น.ส. เปร่ียมลิล่า ประผาลา น.ส. เปร่ียมลิล่า ประผาลา ราคาไม่สูงกวา่ 39/62
ราคากลาง 02-ม.ค.-62

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.7 98,000                98,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เอกทรงพลการโยธา หจก.เอกทรงพลการโยธา ราคาไม่สูงกวา่ 35/62
ราคากลาง 03-ม.ค.-62

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.14 99,000                99,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เอกทรงพลการโยธา หจก.เอกทรงพลการโยธา ราคาไม่สูงกวา่ 30/62

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2562                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



ราคากลาง 26-ธ.ค.-61

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.2,.3,15 45,000                45,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เอกทรงพลการโยธา หจก.เอกทรงพลการโยธา ราคาไม่สูงกวา่ 32/62
ราคากลาง 28-ธ.ค.-61

ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.1 99,000                99,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เอกทรงพลการโยธา หจก.เอกทรงพลการโยธา ราคาไม่สูงกวา่ 31/62
ราคากลาง 27-ธ.ค.-61

11 วสัดุอาหารเสริมนม 56,163.24            56,163.24         เฉพาะเจาะจง บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ ราคาไม่สูงกวา่ 8/62
ราคากลาง 31-ต.ค.-61

12 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 350                     350                 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮด์คัลเลอร์อิงเจต็ ร้านไฮด์คัลเลอร์อิงเจต็ ราคาไม่สูงกวา่ 44/62
ราคากลาง 01-ก.พ.-62

13 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,850                  4,850               เฉพาะเจาะจง ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ราคาไม่สูงกวา่ 20/62
ราคากลาง 08-ก.พ.-62

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.9 99,000                99,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เอกทรงพลการโยธา หจก.เอกทรงพลการโยธา ราคาไม่สูงกวา่ 34/62
ราคากลาง 02-ม.ค.-62

15 วสัดุส านักงาน 8,000.00              8,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาศึกษา บริษัทชัยพัฒนาศึกษา ราคาไม่สูงกวา่ 21/62
ภัณฑ์ จ ากัด ภัณฑ์ จ ากัด ราคากลาง 15-ก.พ.-62

16 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 1/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-61

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2562                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง ราคาไม่สูงกวา่ 41/62
ราคากลาง 01-ก.พ.-62

2 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ ราคาไม่สูงกวา่ 42/62
ราคากลาง 01-ก.พ.-62

3 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 4,080                  4,080               เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมยท์รัพยศิ์ริ บริษัทบุรีรัมยท์รัพยศิ์ริ ราคาไม่สูงกวา่ 58/62
ราคากลาง 01-มี.ค.-62

4 วสัดุอาหารเสริมนม 62,075.16            62,075.16         เฉพาะเจาะจง บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ ราคาไม่สูงกวา่ 1/62
ราคากลาง 31-ต.ค.-61

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV 30,000                30,000             เฉพาะเจาะจง หจก.ธงไชย โอเอ หจก.ธงชัย โอเอ ราคาไม่สูงกวา่ 19/62
ราคากลาง 07-ก.พ.-62

6 ค่าวสัดุสวนสาธารณะ 10,980                10,980             เฉพาะเจาะจง บริษัทด ารงศิลป์ ก่อสร้าง บริษัทด ารงศิลป์ ก่อสร้าง ราคาไม่สูงกวา่ 21/62
ราคากลาง 08-มี.ค.-62

7 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,600                  4,600               เฉพาะเจาะจง ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ราคาไม่สูงกวา่ 23/62

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2562                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



ราคากลาง 18-มี.ค.-62

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 40,000                40,000             เฉพาะเจาะจง บริษัทนวล  จ ากัด บริษัทนวล  จ ากัด ราคาไม่สูงกวา่ 51/62
และแปลงแกษตร  ม.1,9 ราคากลาง 04-มี.ค.-62

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 99,000                99,000             เฉพาะเจาะจง บริษัทนวล  จ ากัด บริษัทนวล  จ ากัด ราคาไม่สูงกวา่ 52/62
และแปลงแกษตร  ม.1,14 ราคากลาง 04/03/92

ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 35,000                35,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เอกทรงพลการโยธา หจก.เอกทรงพลการโยธา ราคาไม่สูงกวา่ 53/62
และแปลงแกษตร  ม.1,11 ราคากลาง 04-มี.ค.-62

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 97,000                97,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เอกทรงพลการโยธา หจก.เอกทรงพลการโยธา ราคาไม่สูงกวา่ 55/62
และแปลงแกษตร  ม.1,11 ราคากลาง 05-มี.ค.-62

12 วสัดุอาหารเสริมนม 95,247.60            95,247.60         เฉพาะเจาะจง บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ บริษัทแมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส์ ราคาไม่สูงกวา่ 8/62
ราคากลาง 03-ต.ค.-61

13 วสัดุส านักงาน 8,000.00              8,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาศึกษา บริษัทชัยพัฒนาศึกษา ราคาไม่สูงกวา่ มี.ค. 62
ภัณฑ์ จ ากัด ภัณฑ์ จ ากัด ราคากลาง

14 ค่าวสัดุสวนสาธารณะ 11,890                11,890             เฉพาะเจาะจง บริษัทเอนกกิจฯ บริษัทเอนกกิจฯ ราคาไม่สูงกวา่ มี.ค. 62
ราคากลาง

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 94,000                94,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เอกทรงพลการโยธา หจก.เอกทรงพลการโยธา ราคาไม่สูงกวา่

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2562                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



และแปลงแกษตร  ม.1,14 ราคากลาง

16 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 12,500                12,500             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ ต.ค. 61
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง

ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง นายบวร  วงษ์ชัยเพ็ง ราคาไม่สูงกวา่ 64/62
ราคากลาง 01-เม.ย.-62

2 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล 9,000                  9,000               เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ น.ส. ธนัชชา  เจริญขุนทศ ราคาไม่สูงกวา่ 65/62
ราคากลาง 01-เม.ย.-62

3 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 500                     500                 เฉพาะเจาะจง  ร้านไฮคัลเลอร์ อิงเจต็  ร้านไฮคัลเลอร์ อิงเจต็ ราคาไม่สูงกวา่ 59/62
ราคากลาง 26-มี.ค.-62

4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 98,000                98,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เอกทรงพลการโยธา หจก.เอกทรงพลการโยธา ราคาไม่สูงกวา่ 56/62
และแปลงแกษตร  ม.1,10 ราคากลาง 05-มี.ค.-62

5 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารตามโครงการส่งเสริม 58,500                58,500             เฉพาะเจาะจง นางนิภาพรรณ  อินทะพัด นางนิภาพรรณ  อินทะพัด ราคาไม่สูงกวา่ 66/62
คุณภาพชีวติ ราคากลาง 02-เม.ย.-62

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



6 ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่พร้อมเคร่ืองเสียง 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง นายจรัส  บุญหนัก นายจรัส  บุญหนัก ราคาไม่สูงกวา่ 67/62
ราคากลาง 03-เม.ย.-62

7 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายเทศกาลฯ 4,300                  4,300               เฉพาะเจาะจง  ร้านไฮคัลเลอร์ อิงเจต็  ร้านไฮคัลเลอร์ อิงเจต็ ราคาไม่สูงกวา่ 67/62
ราคากลาง 03-เม.ย.-62

8 ค่าวสัดุบ ารุงรักษารถยนต์ 3,940                  3,940               เฉพาะเจาะจง ร้านเจตคาแคร์ ร้านเจตคาแคร์ ราคาไม่สูงกวา่ 26/62
ราคากลาง 03-เม.ย.-62

9 ค่าจา้งเหมาจดัหา กาแฟ น  าด่ืม ตามโครงการเสริม 9,800                  9,800               เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ศรีโคตร นางนภาพร  ศรีโคตร ราคาไม่สูงกวา่ 68/62
มาตรการสงกรานต์ ราคากลาง 10-เม.ย.-62

ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

10 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 14,100                14,100             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 29/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 19-เม.ย.-62

11 วสัดุส านักงาน 8,000                  8,000               เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาศึกษา บริษัทชัยพัฒนาศึกษา ราคาไม่สูงกวา่ 28/62
ภัณฑ์ จ ากัด ภัณฑ์ จ ากัด ราคากลาง 18-เม.ย.-62

12 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,600                  4,600               เฉพาะเจาะจง ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ร้านเซนก๊อปปีเ้ซล ราคาไม่สูงกวา่ 27/62
ราคากลาง 18-เม.ย.-62

13 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 56,400                56,400             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 30/62
(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 22-เม.ย.-62

14 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 45,760                45,760             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 31/62

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 24-เม.ย.-62

15 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 12,155                12,155             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 2/62
(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-ต.ค.-62

ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

1 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 57,000                57,000             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 32/62
(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 29-เม.ย.-62

2 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 51,300.00            51,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 33/62
(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 01-พ.ค.-62

3 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 45,600                45,600             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 34/62
(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 03-พ.ค.-62

4 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 5,760                  5,760               เฉพาะเจาะจง  ร้านไฮคัลเลอร์ อิงเจต็  ร้านไฮคัลเลอร์ อิงเจต็ ราคาไม่สูงกวา่ 69/62
ราคากลาง 25-เม.ย.-62

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



5 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง นาฃนิภาพรรณ  อินทะพัด นาฃนิภาพรรณ  อินทะพัด ราคาไม่สูงกวา่ 73/62
ราคากลาง 03-พ.ค.-62

6 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 39,480                39,480             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 36/62
(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 08-พ.ค.-62

7 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 41,690                41,690             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 41/62
(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคากลาง 10-พ.ค.-62

8 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 89,700                89,700             เฉพาะเจาะจง หจก.ธงไชย โอเอ หจก.ธงไชย โอเอ ราคาไม่สูงกวา่ 38,39,40/62
ราคากลาง 10-พ.ค.-62

ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ซ้ือหรือจ้าง กลาง และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือการจ้าง

9 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 56,400                56,400             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 42/62
(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคกลาง 13-พ.ค.-62

10 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 91,520.00            91,520.00         เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 44/62
(ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับหินเพลิง) ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคกลาง 17-พ.ค.-62

11 ค่าเลี ยงรับรองประชุมสภา 525.00                525.00             เฉพาะเจาะจง นางนิภาพรรณ  อินทะพัด นางนิภาพรรณ  อินทะพัด ราคาไม่สูงกวา่ 77/62
ราคกลาง 17-พ.ค.-62

12 ค่าวสัดุส านักงาน 8,000                  8,000               เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาศึกษา บริษัทชัยพัฒนาศึกษา ราคาไม่สูงกวา่ 37/62
ภัณฑ์ จ ากัด ภัณฑ์ จ ากัด ราคกลาง 21-พ.ค.-62

                                                                          สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                 แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



13 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,800                  4,800               เฉพาะเจาะจง นาฃนิภาพรรณ  อินทะพัด นาฃนิภาพรรณ  อินทะพัด ราคาไม่สูงกวา่ 73/62
ราคกลาง 03-พ.ค.-62

14 ค่าวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 36,000                36,000             เฉพาะเจาะจง ร้านคงมั่นซัพพลาย ร้านคงมั่นซัพพลาย ราคาไม่สูงกวา่ 45/62
ราคกลาง 21-พ.ค.-62

15 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 11,000                11,000             เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 2/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคกลาง 01-ต.ค.-61

16 น  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 4,500                  4,500               เฉพาะเจาะจง หจก. มานะเสริมพล หจก. มานะเสริมพล ราคาไม่สูงกวา่ 1/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม ราคกลาง 01-ต.ค.-61


