
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 11,895.19                  11,895.19                 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ 11,895.19                          ราคาต  าสุด จ.1/2561 ลว.9/10/2560

2 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาวนัปิยะมหาราช 1,500.00                    1,500.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ตุ๊ ด่านดอกไม้ 1,500.00                            ราคาต  าสุด จ.2/2561 ลว.16/10/2560

3 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 4,000.00                    4,000.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง นายหวาน  คชวรรณ์ 4,000.00                            ราคาต  าสุด จ.3/2561 ลว.27/10/2560

18,171.00                  18,171.00                          

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ ์ผู้สุงอายุ 2,100.00                    2,100.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 2,100.00                            ราคาต  าสุด จ.4/2561 ลว.20/11/2560

2,100.00                    2,100.00                            

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งเหมาท าป้าย โครงการป้องกันฯ ปีใหม่ 1,500.00                    1,500.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 1,500.00                            ราคาต  าสุด จ.5/2561 ลว.20/12/2560

1,500.00                    1,500.00                            

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  2561   (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่  6  เดือนมกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม  2560   (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่  9  เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกาย  2560   (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่  6  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม  2560  (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่   7   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม  2560  (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่   7   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฯเสียภาษี 2,160.00                    2,160.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 2,160.00                            ราคาต  าสุด จ.6/2561 ลว.8/01/2561

2 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที  โครงการ 5,000.00                    5,000.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง นายศกัดิน์รนิทร ์ข าวไิลย์ 5,000.00                            ราคาต  าสุด จ.7/2561 ลว.8/01/2561

3 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัฯ วนัเด็ก 14,500.00                  14,500.00                 วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุจติรา  ดงสันเทียะ 14,500.00                          ราคาต  าสุด จ.8/2561 ลว.8/01/2561

4 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฯ วนัเด็กแห่งชาติ 4,290.00                    4,290.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน  ป้ายยุทธนา 4,290.00                            ราคาต  าสุด จ.9/2561 ลว.8/01/2561

5 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฯ อสม. 864.00                      864.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 864.00                              ราคาต  าสุด จ.10/2561 ลว.14/01/2561

6 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฯเสียภาษี เคลื อนที 360.00                      360.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 360.00                              ราคาต  าสุด จ.11/2561 ลว.14/01/2561

27,174.00                  27,174.00                          

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัฯ ประชุมสภา 4,800.00                    4,800.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง นายหวาน คชวรรณ์ 4,800.00                            ราคาต  าสุด จ.12/2561 ลว.14/02/2561

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ ส านักงาน 700.00                      700.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อาเอส โซลูชั น 700.00                              ราคาต  าสุด จ.13/2561 ลว.14/02/2561

3 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ (คลัง) 1,650.00                    1,650.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทิม คอมพิวเตอร์ 1,650.00                            ราคาต  าสุด จ.14/2561 ลว.14/02/2561

7,150.00                    7,150.00                            

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งเหมาจดัท าดอกไม้สด 500.00                      500.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ตุ๊ด่านดอกไม้ 500.00                              ราคาต  าสุด จ.15/2561 ลว.12/03/2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม  2561   (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่  4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์  2561   (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่  6  เดือนมมีนาคม พ.ศ. 2561 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม  2560  (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่   7   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

2 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฯเสียภาษี เคลื อนที 360.00                      360.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 360.00                              ราคาต  าสุด จ.16/2561 ลว.12/03/2561

3 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาสักการเท้าสุรนารี 1,000.00                    1,000.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ตุ๊ด่านดอกไม้ 1,000.00                            ราคาต  าสุด จ.17/2561 ลว.26/03/2561

1,860.00                    1,860.00                            

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฯ พระบรมฉายาลักษ์ 405.00                      405.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 405.00                              ราคาต  าสุด จ.23/2561 ลว.21/05/2561

405.00                      405.00                              

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ดต้ังโต๊ะ 690.00                      690.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทิมคอมพิวเตอร์ 690.00                              ราคาต  าสุด จ.23/2561 ลว.14/06/2561

 690.00                        690.00                                

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม  2561  (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่  6  เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (1)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน  2561   (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่  5  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม  2561   (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่  5  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม  2560  (จัดจ้าง)
(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา

วันที่   7   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล (กองช่าง) 450.00                      450.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อา เอส โซลูชั น 450.00                              ราคาต  าสุด จ.32/2561ลว.1ส.ค.2561

2 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัฯ ประชุมสภา 4,800.00                    4,800.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง นางจ าปี  ดิษฐสันเทียะ 4,800.00                            ราคาต  าสุด จ.37/2561ลว.2 ส.ค.2561

3 จา้งซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ 2,390.00                    2,390.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทิมคอมพิวเตอร์ 2,390.00                            ราคาต  าสุด จ.33/2561ลว.3 ส.ค.2561

4 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฯ พระบรมฉายาลักษ(์วนัแม่) 360.00                      360.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 360.00                              ราคาต  าสุด จ.34/2561ลว.6 ส.ค.2561

5 จา้งซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ 500.00                      500.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทิมคอมพิวเตอร์ 500.00                              ราคาต  าสุด จ.35/2561ลว.6 ส.ค.2561

6 จา้งซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 890.00                      890.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทิมคอมพิวเตอร์ 890.00                              ราคาต  าสุด จ.36/2561ลว.7 ส.ค.2561

7 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล (กองคลัง) 1,660.00                    1,660.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 1,660.00                            ราคาต  าสุด จ.37/2561ลว.8 ส.ค.2561

8 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัฯ ประชุมสภา 4,500.00                    4,500.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง นางจ าปี  ดิษฐสันเทียะ 4,500.00                            ราคาต  าสุด จ.382561ลว.10 ส.ค.2561

9 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฯ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 360.00                      360.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 360.00                              ราคาต  าสุด จ.39/2561ลว.13 ส.ค.2561

10 จา้งซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 1,390.00                    1,390.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทิมคอมพิวเตอร์ 1,390.00                            ราคาต  าสุด จ.40/2561ลว.14 ส.ค.2561

11 จา้งเหมาเช่าพื้นที เสาโดเมนาเนม 5,000.00                    5,000.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ออล์เวบ้เทคโนโลยี 5,000.00                            ราคาต  าสุด จ.41/2561ลว.14 ส.ค.2561

12 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร 360.00                      360.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 360.00                              ราคาต  าสุด จ.41/2561ลว.16ส.ค.2561

13 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัฯ ตามโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร 5,300.00                    5,300.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง นางร าแพน ชอบสวา่ง 5,300.00                            ราคาต  าสุด จ.42/2561ลว.16ส.ค.2561

14 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมเยาวชนน 360.00                      360.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 360.00                              ราคาต  าสุด จ.43/2561ลว.17 ส.ค.2561

15 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฯ พระบรมฉายาลักษ(์ร.10) 850.00                      850.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 850.00                              ราคาต  าสุด จ.44/2561ลว.17 ส.ค.2561

16 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัฯ ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน 20,000.00                  20,000.00                 วธิเีฉพาะเจาะจง นางร าแพน ชอบสวา่ง 20,000.00                          ราคาต  าสุด จ.44/2561ลว.17 ส.ค.2561

17 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล (กองช่าง) 300.00                      300.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 300.00                              ราคาต  าสุด จ.45/2561ลว.17 ส.ค.2561

18 จา้งซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 500.00                      500.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทิมคอมพิวเตอร์ 500.00                              ราคาต  าสุด จ.46/2561ลว.22 ส.ค.2561

19 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 1,920.00                    1,920.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 1,920.00                            ราคาต  าสุด จ.47/2561ลว.24 ส.ค.2561

20 จา้งเหมาท าตรายาง (กองคลัง) 300.00                      300.00                     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชาติสติกเกอร์ 1,030.00                            ราคาต  าสุด จ.47/2561ลว.24ส.ค.2561

21 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัฯ ตามโครงการปลูกป่า 3,750.00                    3,750.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง นางอนุสรา  นาขุนทด 3,750.00                            ราคาต  าสุด จ.48/2561ลว.30ส.ค.2561

55,940.00                  55,940.00                          

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง


