
สขร 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดหา ราคากลาง วิธีจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขที่สัญญา/
ที่ ลงวันที่

1 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที 111,755.62   111,755.62   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น 111,755.62   สหกรณ์ฯวังน้ําเย็น ตามกฎกระทรวง 1/65 ลว. 1 ต.ค.64

2 จัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง 17,233.00     17,233.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปรเจคบุ๊ค 17,233.00     บ.โปรเจคบุ๊ค คุณสมบัติถูกต้อง 2/65 ลว.8 ต.ค. 64

3 จัดซื้อแบบพมพ์ในการเลือกตั้ง 21,208.00     21,208.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดี 21,208.00     ร้านโชคดี คุณสมบัติถูกต้อง 3/65 ลว. 28 ต.ค.64

4 จ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ 90,000.00     90,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พันธ์ก่ํา 90,000.00     นายธวัชชัย พันธ์ก่ํา คุณสมบัติถูกต้อง 1/65 ลว. 1 ต.ค.64

5 จ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ 90,000.00     90,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมานิจ  พาภักดี 90,000.00     นายมานิจ  พาภักดี คุณสมบัติถูกต้อง 2/65 ลว. 1 ต.ค.64

6 จ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ 90,000.00     90,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์  ศรียงค์ 90,000.00     นายวิฑูรย์  ศรียงค์ คุณสมบัติถูกต้อง 3/65 ลว. 1 ต.ค.64

7 จ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ 90,000.00     90,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเพ็ญศรี ศรีพันธยุตร 90,000.00     นายเพ็ญศรี ศรีพันธยุตร คุณสมบัติถูกต้อง 4/65 ลว. 1 ต.ค.64

8 จ้างเหมาแม่บ้าน 84,000.00     84,000.00     เฉพาะเจาะจง นางพิศวาส  ท้าวพา 84,000.00     นางพิศวาส ท้าวพา คุณสมบัติถูกต้อง 5/65 ลว. 1 ต.ค.64

9 จ้างเหมาทําป้ายเลื้องตั้ง 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย 1,800.00       ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย ตามกฎกระทรวง 8/65 ลว.8 ต.ค.64

10 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 34,300.00     34,300.00     เฉพาะเจาะจง นางสํารอง  สุขเขตร์ 34,300.00     นางสํารอง  สุขเขตร์ ตามกฎกระทรวง 9/65 ลว.18 ต.ค.64

11 จ้างเหมาจัดทําป้ายคัทเอ้าท์ประชา- 7,080.00       7,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย 7,080.00       ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย ตามกฎกระทรวง 10/65 ลว.18 ต.ค.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม

                       ประจําเดือน ตุลาคม  2564                      



สขร 1   หน้า 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดหา ราคากลาง วิธีจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขที่สัญญา/
ที่ ลงวันที่

1 จ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 90,000.00     90,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ บุตรโก 90,000.00     นางสาวธิดารัตน์ บุตรโก คุณสมบัติถูกต้อง 6/65 ลว. 9 พ.ย 64

2 จัดซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรท์ 66,444.84     66,444.84     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯวังน้ําเย็น หนองบัวฯ 66,444.84     สหกรณ์ฯวังน้ําเย็น หนองบัวฯ ตามกฎกระทรวง 5/65 ลว.1 พ.ย.64 

3 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง 1,250.00       1,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์ 1,250.00       ร้านณัฐอุปกรณ์ คุณสมบัติถูกต้อง 10/65 ลว.30 พ.ย.64

4 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง 119,380.00   119,380.00   เฉพาะเจาะจง ร้านมั่งมีทรัพย์การค้า 119,380.00   ร้านมั่งมีทรัพย์การค้า คุณสมบัติถูกต้อง 6/65 ลว. 9 พ.ย.64

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ในงานเลือกตั้ง 12,840.00     12,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์ 12,840.00     ร้านณัฐอุปกรณ์ คุณสมบัติถูกต้อง 9/65 ลว.26 พ.ย.64

6 จัดซื้อสวิตซ์แสงแดด5ตัวๆละ250บาท 1,250.00       1,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์ 1,250.00       ร้านณัฐอุปกรณ์ คุณสมบัติถูกต้อง 10/65 ลว.30พ.ย65

7 จัดซื้อแอลกอฮอส์สําหรับเขตเลือกตั้ง 1,250.00       1,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.โปรเจคบุ๊ค 1,250.00       บ.โปรเจคบุ๊ค คุณสมบัติถูกต้อง 11/65 ลว.26 พ.ย.64

8 จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์เลือกตั้ง 110,200.00   110,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลพาณิชย์ 110,200.00   ร้านพิบูลพาณิชย์ คุณสมบัติถูกต้อง 12/65 ลว.4 พ.ย.64

9 จัดทําป้ายไวนิบเลือกตั้ง 7,300.00       7,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย 7,300.00       ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 13/65 ลว.3 พ.ย.64

10 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ 5,500.00       5,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสําลี จันทร์ดํา 5,500.00       นางสําลี จันทร์ดํา คุณสมบัติถูกต้อง 14/65 ลว.10 พ.ย.64

11 จ้างเหมาทําป้ายไวนิลเลือกตั้ง 10,200.00     10,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย 10,200.00     ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 15/65 ลว.10 พ.ย 64

12 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยการช่าง 10,000.00     ร้านน้อยการช่าง คุณสมบัติถูกต้อง 16/65 ลว.15 พ.ย.64

13 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3,500.00       3,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยการช่าง 3,500.00       ร้านน้อยการช่าง คุณสมบัติถูกต้อง 17/65 ลว.15 พ.ย.64

14 จ้างเหมาทําบอร์ดคะแนน 4,200.00       4,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสํารอง  สุขเขตร์ 4,200.00       นางสํารอง  สุขเขตร์ คุณสมบัติถูกต้อง 18/65 ลว.17 พ.ย.64

15 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลาง 4,700.00       4,700.00       เฉพาะเจาะจง อู่ทอมรุ่งเรือง 4,700.00       อู่ทอมรุ่งเรือง คุณสมบัติถูกต้อง 19/65 ลว. 24 พ.ย.65

16 จ้างเหมาทําป้ายประกาศนับคะแนน 38,000.00     38,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  โสดา 38,000.00     นายธงชัย โสดา คุณสมบัติถูกต้อง 19/65 ลว.22 พ.ย.64

17 จ้างเหมาซ่อมเครรื่องสํารองไฟ 6,000.00       6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  โสดา 6,000.00       นายธงชัย โสดา คุณสมบัติถูกต้อง 20/65 ลว.25 พ.ย.64

18 จ้างเหมาทําป้ายไวนิลเลือกตั้ง 2,460.00       2,460.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย 2,460.00       ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 21/65 26 พ.ย. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม

                       ประจําเดือน พศจิกายน  2564                      



สขร 1   หน้า 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดหา ราคากลาง วิธีจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขที่สัญญา/
ที่ ลงวันที่
1 จัดซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรท์ 266,766.36   266,766.36   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯวังน้ําเย็น หนองบัวฯ 266,766.36   สหกรณ์ฯวังน้ําเย็น หนองบัวฯตามกฎกระทรวง 13/65 ลว. 1 ธ.ค.64
2 จ้างเหมาทําป้ายไวนิลเลือกตั้ง 5,700.00       5,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต 5,700.00       ร้านดิจิตอลอาร์ต คุณสมบัติถูกต้อง 22/65 ลว. 20 ธ.ค.64
3 จัดซื้อเครื่องดื่มสําหรับบริการประชาชน 7,800.00       7,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสํารอง  สุขเขตร์ 7,800.00       นางสํารอง  สุขเขตร์ คุณสมบัติถูกต้อง 15/65 ลว.29 ธ.ค.64
4 จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 1,500.00       1,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปัญญาภัณฑ์ 1,500.00       หจก.ปัญญาภัณฑ์ คุณสมบัติถูกต้อง 16/65 ลว.29 ธ.ค.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม

                       ประจําเดือน  ธันวาคม   2564                      



สขร 1   หน้า 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดหา ราคากลาง วิธีจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขที่สัญญา/
ที่ ลงวันที่
1 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลแผนที่ภาพตําบล 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต 1,000.00       ร้านดิจิตอลอาร์ต คุณสมบัติถูกต้อง 23/65 ลว.5 ม.ค.65
2 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชุมสภา 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย 300.00          ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 24/65 ลว.5 ม.ค.65
3 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถบรรทุกขยะ 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง อู่ทอมรุ่งเรือง 3,000.00       อู่ทอมรุ่งเรือง คุณสมบัติถูกต้อง 25/65 ลว.10 ม.ค.65
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,750.00       3,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 3,750.00       บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด คุณสมบัติถูกต้อง 14/65 ลว.13 ม.ค.65
5 จ้างเหมาจัดทําใบเสร็จรับเงินค่าขยะ 12,500.00     12,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธนกิจการพิมพ์2012 12,500.00     หจก.ธนกิจการพิมพ์2012 คุณสมบัติถูกต้อง 26/65 ลว.25 .ม.ค.65
6 จ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บภาษีรายได้ 5,040.00       5,040.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ดิจิตอลอาร์ต 5,040.00       ร้าน ดิจิตอลอาร์ต คุณสมบัติถูกต้อง 27/65 ลว.25 ม.ค.65
7 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย 300.00          ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 28/65 ลว.26 ม.ค.65
8 จ้างเหมาถ่ายเออกสารเข้าเล่ม 1,836.00       1,836.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอก๊อปปี้ 1,836.00       ร้านโอปอก๊อปปี้ คุณสมบัติถูกต้อง 29/65 ลว.31 ม.ค.65
9 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย ร้านแฮปปี้ ดีไซน์แอนมีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 30/65 31 ม.ค.65

สขร 1   หน้า 1

                       ประจําเดือน  มกราคม   2565                      

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดหา ราคากลาง วิธีจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขที่สัญญา/
ที่ ลงวันที่
1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 89,980.00     89,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์ 89,980.00     ร้านณัฐอุปกรณ์ คุณสมบัติถูกต้อง 17/65 ลว.2 ก.พ.65
2 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถบรรทุกขยะ

ทะเบียน 80-9747 นภ 9,900.00       9,900.00       เฉพาะเจาะจง อู่ทอมรุ่งเรือง 9,900.00       อู่ทอมรุ่งเรือง คุณสมบัติถูกต้อง 31/65 ลว.4 ก.พ.65
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,620.00     11,620.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที 11,620.00     หจก.หนองบัวไอที คุณสมบัติถูกต้อง 18/65 ลว.22 ก.พ.65
4 จ้างเหมาซ่อมรถน้ําดับเพลิง 29,500.00     29,500.00     เฉพาะเจาะจง อู่ทอมรุ่งเรือง 29,500.00     อู่ทอมรุ่งเรือง คุณสมบัติถูกต้อง 32/65 ลว.22 ก.พ.65
5 จ้างเหมาทําป้ายพระบรมฉายาฯ 3,785.00   3,785.00   เฉพาะเจาะจง แฮปปี้ดีไซน์แอนด์มีเดีย 3,785.00   แฮปปี้ดีไซน์แอนด์มีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 33/65 ลว.28 ก.พ.65

6 ซื้อถ่านชาร์จ panasonic AA(1*2) 1,480.00    1,480.00    เฉพาะเจาะจง บ.โปรเจคบุ๊คส์ 1,480.00    บ.โปรเจคบุ๊คส์ คุณสมบัติถูกต้อง 19/65 ลว.28 ก.พ.65

สขร 1   หน้า 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม

                       ประจําเดือน  กุมภาพันธ์   2565                      



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดหา ราคากลาง วิธีจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขที่สัญญา/
ที่ ลงวันที่
1 จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 85 A 1 กล่อง 2,990.00       2,990.00       เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที เซ็นเตอร์ 2,990.00       หจก.หนองบัวไอที เซ็นเตอร์ คุณสมบัติถูกต้อง 20/65 ลว.3 มี.ค.65

2 จัดซื้อหมึกพิมพ์จํานวน4รายการ 9,710.00       9,710.00       เฉพาะเจาะจง บ.โปรเจคบุ๊คส์ 9,710.00       บ.โปรเจคบุ๊คส์ คุณสมบัติถูกต้อง 21/65 ลว.7 มี.ค.65

3 จ้างทําป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 8,510.00       8,510.00       เฉพาะเจาะจง แฮปปี้ดีไซน์ แอนด์มีเดีย 8,510.00       แฮปปี้ดีไซน์ แอนด์มีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 34/65 ลว.7 มี.ค.65

4 จ้างเหมาทําป้ายประชุมประชาคม 450.00          450.00          เฉพาะเจาะจง แฮปปี้ดีไซน์ แอนด์มีเดีย 450.00          แฮปปี้ดีไซน์ แอนด์มีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 34/65 ลว.3 มี.ค65

5 จ้างทําเว็ปไซต์หน่วยงาน 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จก. 8,000.00       บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จก คุณสมบัติถูกต้อง 36/65 ลว.14 มี.ค.65

6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,747.00  17,747.00  เฉพาะเจาะจง บ.โปรเจคบุ๊คส์ 17,747.00   บ.โปรเจคบุ๊คส์ คุณสมบัติถูกต้อง 23/65 ลว.14มี.ค.65

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นมปิดเทอม) 91,885.00 91,885.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯวังน้ําเย็น หนองบัวฯ 91,885.00  สหกรณ์ฯวังน้ําเย็น หนองบัวฯคุณสมบัติถูกต้อง 24/65 ลว.15มี.ค65

8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 135,500.00 135,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กฤษณะ คอนสตรัคชั่น 1,350,000.00  หจก.กฤษณะ คอนสตรัคชั่นคุณสมบัติถูกต้อง 25/65 ลว.16 มี.ค.65

9 ซ่อมบํารุงรถน้ําเอนกประสงค์ 29,500.00  29,500.00  เฉพาะเจาะจง อู่ทอมรุ่งเรือง 29,500.00  อู่ทอมรุ่งเรือง คุณสมบัติถูกต้อง 37/65 ลว.23 มี.ค.65

10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3,500.00    3,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยการช่าง 3,500.00    ร้านน้อยการช่าง คุณสมบัติถูกต้อง 38/65 ลว.25 มี.ค.65

11 จ้างซ่อมบํารุงรถตู้ 3,500.00    3,500.00    เฉพาะเจาะจง อู่ทอมรุ่งเรือง 3,500.00    อู่ทอมรุ่งเรือง คุณสมบัติถูกต้อง 39/65 ลว.29 มี.ค.65

12 จ้างทําป้ายไวนิล 450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง แฮปปี้ดีไซน์ แอนด์มีเดีย 450.00       แฮปปี้ดีไซน์ แอนด์มีเดีย คุณสมบัติถูกต้อง 40/65 ลว.28 มี.ค.65

13 จ้างซ่อมรถตู้ 10,000.00  10,000.00  เฉพาะเจาะจง อู่สมบูรณ์การช่าง 10,000.00  อู่สมบูรณ์การช่าง คุณสมบัติถูกต้อง 41/65 ลว.31 มี.ค.65

14 จ้างซ่อมรถตู้ 3,500.00    3,500.00    เฉพาะเจาะจง อู่สมบูรณ์การช่าง 3,500.00    อู่สมบูรณ์การช่าง คุณสมบัติถูกต้อง 42/65 ลว.29มี.ค.65

15 จ้างทําป้าย 450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต 450.00       ร้านดิจิตอลอาร์ต คุณสมบัติถูกต้อง 44/65 ลว.30 มี.ค.65

16 จ้างเหมาทําอหารเครื่องดื่ม 625.00       625.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.พรนิภา บุตทศ 625.00        น.ส.พรนิภา บุตทศ คุณสมบัติถูกต้อง 45/65 ลว.30 มี.ค.65

17 จัดซื้อวัสดุตามโครงการทําแผน

การศึกษาของ อบต. 3,825.00   3,825.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ปัญญาภัณฑ์ 3,825.00    หจก.ปัญญาภัณฑ์ คุณสมบัติถูกต้อง 26/65 ลว.30 มี.ค.65

                       ประจําเดือน  มีนาคม   2565                      

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม


