
ลําดับที่ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

๑ จัดซื้อเสาปูนปลายแหลม เพ่ือใชสอบ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยุติ  จรัสมานะโชติ นายชยุติ  จรัสมานะโชติ มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓/๒๕๖๔

แนวเขตท่ีดินสาธารณโยชน ราคา ๓,๕๐๐ บาท ราคา ๓,๕๐๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร (กองคลัง) ๓๗,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ๓๔/๒๕๖๔

ราคา ๓๗,๐๐๐ บาท ราคา ๓๗,๐๐๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร (สํานักปลัด) ๕๓,๑๖๐ ๕๓,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ๓๕/๒๕๖๔

ราคา ๕๓,๑๖๐ บาท ราคา ๕๓,๑๖๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร (กองชาง) ๘๕,๙๔๐ ๘๕,๙๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ๓๖/๒๕๖๔

ราคา ๘๕,๙๔๐ บาท ราคา ๘๕,๙๔๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

5 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร (กองการศึกษา) ๔,๕๙๐ ๔,๕๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ๓๗/๒๕๖๔

ราคา ๔,๕๙๐ บาท ราคา ๔,๕๙๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร ๗,๑๘๐ ๗,๑๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ๓๘/๒๕๖๔

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ราคา ๗,๑๘๐ บาท ราคา ๗,๑๘๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

๗ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (กองคลัง) ๒๑,๘๐๐ ๒๑,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๙/๒๕๖๔
ราคา ๒๑,๘๐๐ บาท ราคา ๒๑,๘๐๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

แบบ ขสร.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลหนองโอง

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓



ลําดับที่ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

๘ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) ๑๖,๘๐๐ ๑๖,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ๔๐/๒๕๖๔

ราคา ๑๖,๘๐๐ บาท ราคา ๑๖,๘๐๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

๙ จัดซื้อน้ําดื่ม เพ่ือบริการชวยเหลือ ๓,๙๗๕ ๓,๙๗๕ เฉพาะเจาะจง รานหนังสือ รานขายดี มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๑/๒๕๖๔

ประชาชน ราคา ๓,๙๗๕ บาท ราคา ๓,๙๗๕ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๐ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เฉพาะเจาะจง สหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔

ประจําเดือน มกราคม ๖๔  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

 (สํานักปลัด) ราคา  บาท ราคา  บาท

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เฉพาะเจาะจง สหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔

ประจําเดือน มกราคม ๖๔  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

 (กองสาธารณสุข) ราคา   บาท ราคา   บาท

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เฉพาะเจาะจง สหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๓/๒๕๖๔

ประจําเดือน มกราคม ๖๔  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

 (ปองกันฯ) ราคา  บาท ราคา  บาท

13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เฉพาะเจาะจง สหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๔/๒๕๖๔

ประจําเดือน มกราคม ๖๔  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

 (กองคลัง) ราคา บาท ราคา  บาท

14 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เฉพาะเจาะจง สหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๕/๒๕๖๔

ประจําเดือน มกราคม ๖๔  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

 (กองชาง) ราคา   บาท ราคา   บาท

 - ๒ -



ลําดับที่ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

๑๕ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เฉพาะเจาะจง สหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๖/๒๕๖๔

ประจําเดือน มกราคม ๖๔  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง  วังขนาย จํากัด สาขาอูทอง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

 (กองการศึกษา) ราคา   บาท ราคา   บาท

๑๖ จางเหมาพระบรมฉายาลักษณ ๒๕๓ ๒๕๓ เฉพาะเจาะจง อมรเทพโฆษณา อมรเทพโฆษณา มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔

 ๕ ธันวาคม ๖๓ ราคา ๒๕๓ บาท ราคา ๒๕๓ บาท ไมเกินวงเงนิงบประมาณ ลว. ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๗ โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๙ ๑๔,๗๐๐ ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔

กอสราง กอสราง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ราคา ๑๔,๗๐๐ บาท ราคา ๑๔,๗๐๐ บาท

18 โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๑ ๙,๕๐๐ ๙,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๒๔/๒๕๖๔

กอสราง กอสราง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ราคา ๙,๕๐๐ บาท ราคา ๙,๕๐๐ บาท

๑๙ โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๑ ๗๖,๗๐๐ ๗๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔

กอสราง กอสราง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ราคา ๗๖,๗๐๐ บาท ราคา ๗๖,๗๐๐ บาท

๒๐ โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๑๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔

กอสราง กอสราง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ราคา ๙๙,๐๐๐ บาท ราคา ๙๙,๐๐๐ บาท

๒๑ โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๑๔ ๘๑,๓๐๐ ๘๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจกอูทองแอสฟลท หจกอูทองแอสฟลท มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๒๗/๒๕๖๔

ราคา ๘๑,๐๐๐ บาท ราคา ๘๑,๐๐๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

 - ๓ -



ลําดับที่ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

๒๒ โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๑๔ ๓๔,๕๐๐ ๓๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจกอูทองแอสฟลท หจกอูทองแอสฟลท มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๒๘/๒๕๖๔

ราคา ๓๔,๕๐๐ บาท ราคา ๓๔,๕๐๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒๓ จางเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา ๙๐,๗๓๕ ๙๐,๗๓๕ เฉพาะเจาะจง นายครรชิต  พรมสันต นายครรชิต  พรมสันต มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔

ทะเบียน ๘๕-๙๐๓๙สพ ราคา ๙๐,๓๗๕ บาท ราคา ๙๐,๓๗๕ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒๔ จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ ๑๐,๘๘๐ ๑๐,๘๘๐ เฉพาะเจาะจง อมรเทพโฆษณา อมรเทพโฆษณา มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๓๐/๒๕๖๔

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ราคา  ๑๐,๘๘๐ บาท ราคา  ๑๐,๘๘๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒๕ จางเหมาจัดทําปาย เพ่ือใชสําหรับ ๔๘๐ ๔๘๐ เฉพาะเจาะจง อมรเทพโฆษณา อมรเทพโฆษณา มีผูเสนอราคารายเดียวและ ใบสั่งจางเลขที่ ๓๑/๒๕๖๔

จุดบริการประชาชนเทศกาลปใหม ราคา ๔๘๐ บาท ราคา ๔๘๐ บาท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒๖ จางเหมาซอมแซมกลองวงจรปดภายใน ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซีเคียว บาย บริษัท โปรซีเคียว บาย มีผูเสนอราคารายเดียวและ สัญญาจางเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔

เขตพื้นที่ หมูที่ ๔ และหมูท่ี ๑๔ ไอเดีย (ไทยแลนด) จํากัด ไอเดีย (ไทยแลนด) จํากัด ไมเกินวงเงนิงบประมาณ ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๒๗ โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๖ ๓๑๓,๕๐๐ ๓๑๔,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปสัญญาจางเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔

กอสราง กอสราง ตามเงื่อนไขที่อบต.กําหนด ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ราคา ๓๑๓,๕๐๐ บาท ราคา ๓๑๓,๕๐๐ บาท

๒๘ โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๖ ๑๓๒,๕๐๐ ๑๓๓,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร หจก.กิตติศักดิ์และเจษฎากร เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปสัญญาจางเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔

กอสราง กอสราง ตามเงื่อนไขที่อบต.กําหนด ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ราคา ๑๓๒,๕๐๐ บาท ราคา ๑๓๒,๕๐๐ บาท

 - ๔ -



ลําดับที่ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเนอราคา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

๒๙ โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๑๔ ๑๖๔,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อูทองแอสฟลท หจก.อูทองแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปสัญญาจางเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔

ราคา ๑๖๔,๐๐๐ บาท ราคา ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขที่อบต.กําหนด ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

30 โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๑๔ ๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๘,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อูทองแอสฟลท หจก.อูทองแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปสัญญาจางเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔

ราคา ๑๘๗,๕๐๐ บาท ราคา ๑๘๗,๕๐๐ บาท ตามเงื่อนไขที่อบต.กําหนด ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

31 โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๑๔ ๑๓๙,๐๐๐ ๑๓๙,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อูทองแอสฟลท หจก.อูทองแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปสัญญาจางเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔

ราคา ๑๓๙,๐๐๐ บาท ราคา ๑๓๙,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขที่อบต.กําหนด ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

32 โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.๑๔ ๒๒๒,๐๐๐ ๒๒๓,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อูทองแอสฟลท หจก.อูทองแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปสัญญาจางเลขที่ ๑๘/๒๕๖๔

ราคา ๒๒๒,๐๐๐ บาท ราคา ๒๒๒,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขที่อบต.กําหนด ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

33 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาหมูบาน ๒๔๒,๕๐๐ ๒๔๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อูทองแอสฟลท หจก.อูทองแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปสัญญาจางเลขที่ ๑๙/๒๕๖๔

ม.๑๓ บานพวน ราคา ๒๔๒,๕๐๐ บาท ราคา ๒๔๒,๕๐๐ บาท ตามเงื่อนไขที่อบต.กําหนด ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
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