
 

 

           

          แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม 2562 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ/

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกราคา
ที่จะซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  16  
รายการ 

17,140 17,140 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์  ราคาต่ําสุด 06/08/62 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  26  
รายการ 

12,564 12,564 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์  ราคาต่ําสุด 06/08/62 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29,740 29,740 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที 
เซ็นเตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 06/08/62 

4 จัดซื้อหมึกพิมพ์  จํานวน 3  กล่อง 8,970 8,970 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที  
เซ็นเตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 08/08/62 

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน  12  
รายการ 

15,290 15,290 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์  ราคาต่ําสุด 08/08/62 

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  12  
รายการ 

3,449 3,449 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์  ราคาต่ําสุด 08/08/62 

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน  22  
รายการ 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์  ราคาต่ําสุด 08/08/62 

 

 



 

 

 

          แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม 2562 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ/

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกราคา
ที่จะซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จํานวน  29  
รายการ 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ  ราคาต่ําสุด 21/08/62 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  5  
รายการ 

19,730 19,730 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที 
เซ็นเตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 22/08/62 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน   
3  กล่อง 

8,970 8,970 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที 
เซ็นเตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 22/08/62 

11 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ  ตาม
โครงการจัดเวทีประชาคมหรือจัดทํา
แผน ประจําปี  2562 

1,538 1,538 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์  ราคาต่ําสุด 27/08/62 

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จํานวน  18  
รายการ 

7,965 7,965 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์  ราคาต่ําสุด 30/08/62 

13 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ยู.เอช.ที  
ระหว่างวันที่  1-31 ต.ค. 62  จํานวน  
31  วัน 

113,937.40 113,937.40 เฉพาะเจาะจง หจก.จินดาภรณ์มิลล์  ราคาต่ําสุด 30/08/62 

 

 



 

 

 

          แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม 2562 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่ 30 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ/

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกราคา
ที่จะซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

14 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง  
หมายเลขทะเบียน  บจ 7835 นภ 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง อู่ทอมรุ่งเรืองยนต์  ราคาต่ําสุด 31/08/62 

15 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง  
หมายเลขทะเบียน กข 3304 นภ 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยการช่าง  ราคาต่ําสุด 31/08/62 

16 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ขนาด 1x4  เมตร 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต  ราคาต่ําสุด 30/08/62 

17 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน  80-5141 นภ  

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  อึ้งนภารัตน์  ราคาต่ําสุด 07/08/62 

18 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  
ขนาด 1x3  เมตร 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต  ราคาต่ําสุด 07/08/62 

19 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง  
หมายเลขทะเบียน  บค 5637 นภ 

14,800 14,800 เฉพาะเจาะจง อู่ทอมรุ่งเรืองยนต์  ราคาต่ําสุด 15/08/62 

20 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์  หมายเลข
ครุภัณฑ์  416-55-052 

890 890 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเซอร์วิส  ราคาต่ําสุด 20/08/62 

 

 



 

 

 

 

          แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม 2562 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่ 30 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ/

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกราคา
ที่จะซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

21 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

6,955 6,955 เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กพีโซลูชั่น  ราคาต่ําสุด 20/08/62 

22 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถบรรทุกขยะ  
หมายเลขทะเบียน  80-5141 นภ 

7,440 7,440 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามโปรเซิร์ฟแอนด์
แอร์ซัพพลาย 

 ราคาต่ําสุด 22/08/62 

23 จ้างเหมาดําเนินการจัดทําวิจัยเพื่อ
สํารวจความพึงพอใจเพื่อศึกษา 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ราคาต่ําสุด 26/08/62 

24 จ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ
จัดเวทีประชาคมหรือจัดทําแผนชุมชน 
ประจําปี 2562 

7,124 7,124 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานันท์  สารพวง  ราคาต่ําสุด 27/08/62 

25 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ตามโครงการฯ ขนาด 1x3 เมตร   

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต  ราคาต่ําสุด 27/08/62 

 

 


