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       แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 
        

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการทั่วไปคนท างาน
ความสะอาด สนง.อบต.ตาเนิน 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายใจ วงษ์นา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 11/2565      
ลว 1 พ.ย.64 

2 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรเลียง
คลองห้วยยางตอนบน ม.6  

28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 12/2565      
ลว 1 พ.ย.64 

3 ซ่อมแซมถนนสายเสียบคลองหนอง
ผางถึงโคกไม้ตาย ม.6 (งบกลาง) 

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 13/2565      
ลว 1 พ.ย.64 

4 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสาย
หนองดูก ม.6(งบกลาง) 

59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 14/2565      
ลว 1 พ.ย.64 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

5 ซ่อมแซมถนนถนนสายหนอง
กระดูกถึงหนองเสียบ ม.6(งบกลาง) 

16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 15/2565      
ลว 1 พ.ย.64 

6 ซ่อมถนนสายบ้านโนนคูณถึงถนน 
รพช.ม.7(งบกลาง) 

71,900.00 71,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 16/2565      
ลว 3 พ.ย.64 

7 ซ่อมถนนสายป้าช้าหนองแขมถึงนา
นางละเอียด ม.7(งบกลาง) 

25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 17/2565      
ลว 3 พ.ย.64 

8 ซ่อมถนนสานบ้านโนนคูณถึงคลอง
ไผ่ถึงป่าช้าหนองแขม ม.7 

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 18/2565      
ลว 3 พ.ย.64 

9 ซ่อมถนนสายบ้านโนนคูณถึงคลอง
หนองเสียบ ม.7 

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 19/2565      
ลว 3 พ.ย.64 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

10 ซ่อมถนนสายโนนขี้กลิ้งไปบะเสียว 
ม.14 

58,700.00 58,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 20/2565      
ลว 3 พ.ย.64 

11 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายโก้ย  จันเถือน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 21/2565      
ลว 3 พ.ย.64 

12 ซ่อมแซมถนนสายคลองหนามแดง 
ม.2 

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 23/2565      
ลว 10 พ.ย.64 

13 ซ่อมแซมถนนสายจากนานายสาย
ใจถึงหนองเบ็น ม.2 

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 24/2565      
ลว 10 พ.ย.64 

14 ซ่อมแซมถนนดินคลองสายเส้นทาง
นานางเรียง รานอก 

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 25/2565      
ลว 10 พ.ย.64 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15 ซ่อมแซมถนนสายหลังวัดถึงทาง
รถไฟ ม.2 

37,900.00 37,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชนกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 26/2565      
ลว 10 พ.ย.64 

16 จ้างเหมาท าแผ่นพับโครงการ
เลือกตั้ง 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆษนาดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 27/2565      
ลว 11 พ.ย.64 

17 จ้างเหมาป้าประชาสัมพันธ์โครงการ
เลือกตั้ง 

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆษนาดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 28/2565      
ลว 11 พ.ย.64 

18 ซ่อมถนนเสียบฝั่งคลองล าห้วยยาง 
ม.11 

23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกวยรุ่งเรืองวิสุด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 29/2565      
ลว 17 พ.ย.64 

19 ซ่อมแซมถนนตลุกน้ าโตน ม.5 ถึง
บ้านโนนคูณ ม.7 

29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากรรุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 30/2565      
ลว 17 พ.ย.64 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

20 ซ่อมถนนท าการเกษตรสายคลอง
โกรกมะเค้ง ม.1 

11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากรรุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 31/2565      
ลว 17 พ.ย.64 

21 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรบึงปื้ด 
ถึงทางรถไฟ ม.12 

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากรรุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 32/2565      
ลว 17 พ.ย.64 

22 ซ่อมแซมถนนสายล าห้วยเสียว ม.
10 

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากรรุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 33/2565      
ลว 17 พ.ย.64 

23 ซ่อมแซมถนนสายนายผวน ถึง
หนองประดู่ปุ่ม ม.5 

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากรรุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 34/2565      
ลว 17 พ.ย.64 

24 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
(สป) 

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 35/2565      
ลว 18 พ.ย.64 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

25 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสาย
โกรกกุลา ถึงหนองแขม ม.8 

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 36/2565      
ลว 23 พ.ย.64 

26 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสาย
โกรกกุลา ถึงหนองแดงพัฒนา ม.8 

29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 37/2565      
ลว 23 พ.ย.64 

27 จ้างเหมาท าป้ายนับคะแนน 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง สาทิศ  แก่งสันเทียะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 38/2565      
ลว 18 พ.ย.64 

28 จ้างเหมาท าป้ายประกาศผลการ
เลือกตั้ง 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆษนาดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 39/2565      
ลว 23 พ.ย.64 

29 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 1 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ ครองตาเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 40/2565      
ลว 25 พ.ย.64 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

31 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 3 

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  โพธิ์นอก เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 42/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

32 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 4 

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเริง  ศรีวงษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 43/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

33 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 5 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงษ์  เหิมขุนทด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 44/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

34 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 6 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสังคม  หวังเลี้ยงกลาง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 45/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

35 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 7 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์สิริ  ออสันเทียะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 46/2565      
ลว 25 พ.ย.64 



8 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
36 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-

ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 8 
800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  หวังกล่อม

กลาง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขที่ 47/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

37 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 9 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  แก่กลาง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 48/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

38 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 10 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายแถม  แขดสันเทียะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 49/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

39 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 11 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายชิน  นามก่ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 50/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

40 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 12 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายบัวลี เรืองสุวรรณ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 51/2565      
ลว 25 พ.ย.64 



9 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
41 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-

ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 13 
800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายอุบล  ยิ่งสันเทียะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขที่ 52/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

42 จ้างเหมาท าความสะอาดและ  รับ-
ส่ง หีบเลือกตั้งหน่วยที่ 14 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายประมาณ  ครองตา
เนิน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 53/2565      
ลว 25 พ.ย.64 

43 จ้างบริการทั่วไปคนค าความสะอาด 
สนง.อบต.ตาเนิน 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายใจ  วงค์นา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 54/2565      
ลว 30 พ.ย.64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการสั่งซื้อในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2564  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  อ าเภอเนินสง่า  จังหวดัชัยภูม ิ
        

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
    วงเงิน

จัดซื้อ/จัดจ้าง     
   ราคากลาง    วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อป้ายตามโครงการเลือกตั้ง           
12,000.00  

          
12,000.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านโฆษนาดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 2/2565      
ลว 5 พ.ย.64 

2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สป.)                 
680.00  

                
680.00  

เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเจริญเทรคคิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 3/2565      
ลว 15 พ.ย.64 

3 จัดซื้อถุงยังชีพ (งบกลาง)             
5,600.00  

            
5,600.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านนับตังค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 4/2565      
ลว 15 พ.ย.64 



ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
    วงเงิน

จัดซื้อ/จัดจ้าง     
   ราคากลาง    วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

4 จัดซื้อวัสดุงานส านักงาน( สป.) 6,545.00 6,545.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 5/2565      
ลว 15 พ.ย.64 

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 30,186.00 30,186.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 6/2565      
ลว 15 พ.ย.64 

6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 7/2565      
ลว 2 พ.ย.64 

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 885.00 885.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 8/2565      
ลว 15 พ.ย.64 

8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 4,905.00 4,905.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 9/2565      
ลว 17 พ.ย.64 



ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 
10/2565      

ลว 22 พ.ย.64 

10 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 69,140.00 69,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนับตังส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 
12/2565      

ลว 18 พ.ย.64 

11 จัดซื้อคู่มือประชาชน  ตามโครงการ
เลือกตั้ง 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูวเดชเจริญกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 
13/2565      

ลว 4 พ.ย.64 

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 60,789.00 60,789.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 
14/2565      

ลว 4 พ.ย.64 

13 จัดซื้อแบบพิมพ์ส าหรับคณะกรรมการ 4,911.30 4,911.30 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูวเดชเจริญกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 
15/2565      

ลว 4 พ.ย.64 



ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

14 จัดซื้อหมึกพิมพ์ Printronix รุ่น 
P8000 

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 
16/2565      

ลว 5 พ.ย.64 

15 จัดซื้อตรายางเลือกตั้ง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตู้บล็อคยาง 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 
17/2565      

ลว 5 พ.ย.64 

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 21,626.00 21,626.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 
18/2565      

ลว 4 พ.ย.64 

 

 


