
 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2564 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกราคา 
ที่จะซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
จํานวน  2  เครื่อง 

10,600 10,600 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอทีเซ็นเตอร์ หจก.หนองบัวไอทีเซ็นเตอร์ ราคาต่ําสุด 3/3/64 

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน  
40  รายการ 

43,000 43,000 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเจคบุ๊คส์ จํากัด บ.โปรเจคบุ๊คส์ จํากัด ราคาต่ําสุด 8/3/64 

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

99,000 99,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เทรด ร้านอินเตอร์เทรด ราคาต่ําสุด 8/3/64 

4 จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 129,600 129,600 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ราคาต่ําสุด 11/3/64 
5 จ้างเหมาจัดทําป้ายสติกเกอร์        

ขนาด ๒๐x๓๐  ซม. 
4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต ร้านดิจิตอลอาร์ต ราคาต่ําสุด 4/3/64 

6 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 
จํานวน  4  ตัว 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กโอทีภูเวียง หจก.บิ๊กโอทีภูเวียง ราคาต่ําสุด 4/3/64 

7 จ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 
จํากัด 

บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 
จํากัด 

ราคาต่ําสุด 10/3/64 

8 จ้างเหมาซ่อมบํารุงปั้มน้ํา หมายเลข
ครุภัณฑ์  055-61-006 จํานวน  1  
เครื่อง 

850 850 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์ ร้านณัฐอุปกรณ์ ราคาต่ําสุด 10/3/64 



 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2564 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

1 จ้างเหมาซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ  
จํานวน  30  ตัว 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยการช่าง ร้านน้อยการช่าง ราคาต่ําสุด 12/3/64 

2 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-4185 นภ  

41,655 41,655 เฉพาะเจาะจง อู่ธวัชชัยเซอร์วิส อู่ธวัชชัยเซอร์วิส ราคาต่ําสุด 18/3/64 

3 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถขยะ  
หมายเลขทะเบียน  80-9747 นภ 

18,965 18,965 เฉพาะเจาะจง อู่ธวัชชัยเซอร์วิส อู่ธวัชชัยเซอร์วิส ราคาต่ําสุด 18/3/64 

4 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ตามโครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขนาด  ๒.๕x๑  เมตร 

375 375 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต ร้านดิจิตอลอาร์ต ราคาต่ําสุด 22/3/64 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน  7  
รายการ 

19,990 19,990 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ เทรด ร้านอินเตอร์ เทรด ราคาต่ําสุด 23/3/64 

6 จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
ศพด.บ้านขาม 

169,800 169,800 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เทรด ร้านอินเตอร์เทรด ราคาต่ําสุด 30/3/64 

7 จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
ศพด.ข้องโป้ 

169,800 169,800 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เทรด ร้านอินเตอร์เทรด ราคาต่ําสุด 31/3/64 



 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2564 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 
วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

1 จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านและ
อุปกรณ์ 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เทรด ร้านอินเตอร์เทรด ราคาต่ําสุด 31/3/64 

2 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน  80-5141 นภ 

41,655 41,655 เฉพาะเจาะจง อู่ธวัชชัยเซอร์วิส อู่ธวัชชัยเซอร์วิส ราคาต่ําสุด 24/3/64 

3 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถบรรทุกขยะ  
หมายเลขทะเบียน  80-9747 นภ 

18,965 18,965 เฉพาะเจาะจง อู่ธวัชชัยเซอร์วิส อู่ธวัชชัยเซอร์วิส ราคาต่ําสุด 25/3/64 

4 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ปริมาณการถ่ายเอกสารขาวดําขั้นต่ํา 
10,000  แผ่น/เดือน 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง โอเอก๊อปปี้ โอเอก๊อปปี้ ราคาต่ําสุด 31/3/64 

 

 

 

 

 


