
 

 

 

           

          แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  กันยายน 2562 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ/

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกราคา
ที่จะซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2อ (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  
จํานวน  2  เครื่อง 

52,000 52,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเซอร์วิส 
แอนด์ซัพพลาย 

 ราคาต่ําสุด 02/09/62 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน  7  
รายการ 

51,200 51,200 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์  ราคาต่ําสุด 02/09/62 

3 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา ของ อบต. 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์  ราคาต่ําสุด 03/09/62 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 52  รายการ 39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์  ราคาต่ําสุด 09/09/62 
5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จํานวน  2  

รายการ 
-  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
-  เครื่องปริ้นเตอร์ 

26,300 26,300 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที
เซ็นเตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 13/09/62 

 

 



 

 

 

 

          แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  กันยายน 2562 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

วันที่  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ/

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกราคา
ที่จะซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  หมึกพิมพ์
จํานวน  4  กล่อง   

16,180 16,180 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที 
เซ็นเตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 16/09/62 

7 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จํานวน   
4  รายการ 

2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอุปกรณ์  ราคาต่ําสุด 17/09/62 

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
จํานวน  8  รายการ 

29,240 29,240 เฉพาะเจาะจง ร้านส้มโอดีไซน์  ราคาต่ําสุด 17/09/62 

9 จัดซื้อเครื่องพิมพ์   4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที 
เซ็นเตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 20/09/62 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที 
เซ็นเตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 20/09/62 

11 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แบบตั้ง
โต๊ะ) 

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที 
เซ็นเตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 20/09/62 

12 จัดซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน   
45  รายการ 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาภัณฑ์  ราคาต่ําสุด 23/09/62 
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ที่ 
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วงเงินที่จะซื้อ/

จ้าง 
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เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

13 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน  80-5141 นภ 

9,850 9,850 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเซอร์วิส  ราคาต่ําสุด 02/09/62 

14 จ้างเหมาซ่อมแซมประผุรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 80-5141 นภ 

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง อู่บุญรุ่งเรืองการ
ช่าง 

 ราคาต่ําสุด 04/09/62 

15 จ้างเหมาอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา ของ อบต. และ 
ศพด. 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสมาน  จอด
นอก 

 ราคาต่ําสุด 03/09/62 

16 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
พร้อมโครงการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ขนาด 1.2x3 เมตร  จํานวน 
 2  ป้าย 

1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต  ราคาต่ําสุด 03/09/62 

17 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถเก็บขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบียน  80-9747 นภ 

3,980 3,980 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเซอร์วิส  ราคาต่ําสุด 05/09/62 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  กันยายน 2562 
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ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ/

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกราคา
ที่จะซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง 

18 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตําบล
บ้านขาม  ขนาด 1.2x3 เมตร 

540 540 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต  ราคาต่ําสุด 05/09/62 

19 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ตามโครงการฯ ขนาด 3x1  เมตร 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต  ราคาต่ําสุด 06/09/62 

20 จ้างเหมาซ่อมบํารุงเครื่องเสียง หมายเลข
ครุภัณฑ์  462-49-004 

3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง ร้านพลวีดีโอ  ราคาต่ําสุด 06/09/62 

21 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้น 1 จํานวน  1 
คัน ตามโครงการฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี  2562 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ธัญวรัตน์ทราเวล  
จํากัด 

 ราคาต่ําสุด 09/09/62 

22 จ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อจัดทําวิจัย 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ราคาต่ําสุด 16/09/62 
23 จ้างเหมาซ่อมแซมประผุรถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน 80-5141  นภ 
90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง อู่บุญรุ่งเรืองการช่าง  ราคาต่ําสุด 17/09/62 

24 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ 
Brther MFC9140 CDN 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอทีเซ็น
เตอร์ 

 ราคาต่ําสุด 20/09/62 
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ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ/

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกราคา
ที่จะซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 

25 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  
4  เครื่อง 
- หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0011 
- หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0012 
- หมายเลขครุภัณฑ์  420-53-0017 
- หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-004 

5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยการช่าง  ราคาต่ําสุด 20/09/62 

26 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผน
ชุมชน จํานวน  53  เล่ม 

4,982 4,982 เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอก๊อปปี้  ราคาต่ําสุด 20/09/62 

27 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพร้อมเข้าเล่ม 
จํานวน  30 เล่ม 

1,683 1,683 เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอก๊อปปี้  ราคาต่ําสุด 23/09/62 

28 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  
ขนาด  1x3  เมตร  จํานวน  1  ป้าย 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลอาร์ต  ราคาต่ําสุด 24/09/62 

29 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถบรรทุกน้ําดับเพลิง  
หมายเลขทะเบียน  บจ 7835 นภ 

24,500 24,500 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยการช่าง  ราคาต่ําสุด 24/09/62 

 

 


