
 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2563 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จะซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกราคา 
ที่จะซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

1 จ้างเหมาซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 4  ตัว 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ศราวุธ วัสดุ ศราวุธ วัสดุ ราคาต่ําสุด 03/08/63 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  8  
รายการ 

29,590 29,590 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอทีเซ็นเตอร์ หจก.หนองบัวไอทีเซ็นเตอร์ ราคาต่ําสุด 03/08/63 

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน  
10 รายการ 

11,305 11,305 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์ ร้านปัญญาภัณฑ์ ราคาต่ําสุด 10/08/63 

4 จัดซื้อปุ๋ยคอก ตามโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตยชณ์  แก้ววังชัย นายกฤตยชณ์  แก้ววังชัย ราคาต่ําสุด 06/08/63 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน   
7 รายการ 

24,480 24,480 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์ ร้านปัญญาภัณฑ์ ราคาต่ําสุด 17/08/63 

6 จัดซื้อหมึกพิมพ์ จํานวน  1  รายการ 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอทีเซอร์วิส ร้านอทีเซอร์วิส ราคาต่ําสุด 17/08/63 

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแมนยูสปอร์ต ร้านแมนยูสปอร์ต ราคาต่ําสุด 17/08/63 

8 จัดซื้อวัสดุดับเพลิง 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงเตอร์เทรด ร้านอิงเตอร์เทรด ราคาต่ําสุด 17/08/63 

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จํานวน  2 
รายการ 

1,820 1,820 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์ ร้านณัฐอุปกรณ์ ราคาต่ําสุด 31/08/63 



 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2563 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จะซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

10 จัดซื้อน้ํายาพ่นหมอกควัน  จํานวน  12  
ขวด 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภัทรกรุ๊ป ร้านธนภัทรกรุ๊ป ราคาต่ําสุด 31/08/63 

11 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของ อบต. 
จํานวน  9  รายการ 

3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์ ร้านปัญญาภัณฑ์ ราคาต่ําสุด 26/08/63 

12 จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่สําหรับปลูก
ต้นไม้ 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ยุพานิตย์ นายยืนยง ยุพานิตย์ ราคาต่ําสุด 06/08/63 

13 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง และแก้วน้ําสําหรับ
ปลูกต้นไม้ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง ยุพานิตย์ นายยืนยง ยุพานิตย์ ราคาต่ําสุด 06/08/63 

14 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ขนาด 3x2 ม. 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต ร้านดิจิตอลอาร์ต ราคาต่ําสุด 06/08/63 
15 จ้างที่ปรึกษา อบต.บ้านขาม 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
ราคาต่ําสุด 17/08/63 

16 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0089 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเซอร์วิส ร้านไอทีเซอร์วิส ราคาต่ําสุด 18/08/63 

17 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-55-0054 

1,980 1,980 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอทีเซ็นเตอร์ 
 

หจก.หนองบัวไอที
เซ็นเตอร์ 

ราคาต่ําสุด 19/08/63 
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18 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข
ครุภัณฑ์   

400 400 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอทีเซ็นเตอร์ หจก.หนองบัวไอทีเซ็นเตอร์ ราคาต่ําสุด 19/08/63 

19 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  
หมายเลขครุภัณฑ์  416-56-0064 

530 530 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอทีเซ็นเตอร์ หจก.หนองบัวไอทีเซ็นเตอร์ ราคาต่ําสุด 24/08/63 

20 จ้างเหมาจัดทําอาหารว่างตามโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อบต. 

1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง นางสมาน จอดนอก นางสมาน จอดนอก ราคาต่ําสุด 26/08/63 

21 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล จํานวน         
2  ป้าย 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต ร้านดิจิตอลอาร์ต ราคาต่ําสุด 26/08/63 

 

 

 

 


