
 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  กันยายน  2563 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จะซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา 

ที่จะซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

1 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว  จํานวน 17 
รายการ 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์ ร้านปัญญาภัณฑ์ ราคาต่ําสุด 03/09/63 

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน  9  
รายการ 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านส้มโอดีไซน์ ร้านส้มโอดีไซน์ ราคาต่ําสุด 03/09/63 

3 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฯ 

35,500 35,500 เฉพาะเจาะจง ร้านแมนยูสปอร์ต ร้านแมนยูสปอร์ต ราคาต่ําสุด 11/09/63 

4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน  9  
ชุด 

11,700 11,700 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านรวมภัณฑ์ 
การไฟฟ้า 

ราคาต่ําสุด 22/09/63 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จํานวน  19  
รายการ 

29,271 29,271 เฉพาะเจาะจง หจก.จารุพันการช่าง หจก.จารุพันการช่าง ราคาต่ําสุด 23/09/63 

6 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน  7  
รายการ 

47,500 47,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคบุ๊ค จํากัด บริษัท โปรเจคบุ๊ค 
จํากัด 

ราคาต่ําสุด 24/09/63 

7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 

73,800 73,800  ดีดีพี เซอร์วิส 
แอนด์ซัพพลาย 

ดีดีพี เซอร์วิส 
แอนด์ซัพพลาย 

ราคาต่ําสุด 25/09/63 

 



 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  กันยายน  2563 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 
วันที่   30   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

 
ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

8 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า ร้านอุดมการไฟฟ้า ราคาต่ําสุด 25/09/63 
9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน  19 รายการ 29,550 29,550 เฉพาะเจาะจง หจก.จารุพันการช่าง หจก.จารุพันการช่าง ราคาต่ําสุด 28/09/63 
10 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 462-56-0008 
2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพลวีดีโอ ร้านพลวีดีโอ ราคาต่ําสุด 09/09/63 

11 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน  2 เครื่อง 

33,750 33,750 เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊คแชมปี้ เซอร์วิส ร้านบิ๊คแชมปี้ เซอร์วิส ราคาต่ําสุด 11/09/09 

12 จ้างเหมารถโดยสารรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วม
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสมาน ตุลาการ นายสมาน ตุลาการ ราคาต่ําสุด 14/09/63 

13 
 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
จํานวน 50 เล่ม 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอก๊อปปี้ ร้านโอปอก๊อปปี้ ราคาต่ําสุด 15/09/63 

14 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6,955 6,955 เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊กโซลูชั่น บ.บิ๊กโซลูชั่น ราคาต่ําสุด 16/09/63 

 

 

 



 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  กันยายน  2563 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จะซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

15 จ้างเหมาจัดทาํปา้ยโครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบตัิการอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัต ิ

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต ร้านดิจิตอลอาร์ต ราคาต่ําสุด 16/09/63 

16 จ้างเหมาทาสีอาคาร ศพด.บ้านขาม 49,000 49,000 เฉพาะเจาะจง นางอุทิศ  คําสมุทร นางอุทิศ  คําสมุทร ราคาต่ําสุด 29/09/63 
17  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 

หมายเลขทะเบียน 80-5141นภ 
13,475 13,475 เฉพาะเจาะจง ธวัชชัยเซอร์วิส ธวัชชัยเซอร์วิส ราคาต่ําสุด 28/09/63 

18 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-9747 นภ 

66,000 66,000 เฉพาะเจาะจง ธวัชชัยเซอรวิส ธวัชชัยเซอรวิส ราคาต่ําสุด 29/09/63 

 

 

 

 

 


