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                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4                        แบบ สขร.๑ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
วันท่ี  ๓0  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4 

 

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท) 

รำคำ 
กลำง (บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัด
เลือดโดยสรุป 

ที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 ซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
รำยละเอียดดังนี ้
-เก้ำอี้ผูบ้รหิำร,เก้ำอี้
ส ำนักงำน,ตูเ้หล็ก,โต๊ะ
ท ำงำน,โต๊ะประชำสัมพันธ์ 

165,600.-บำท 165,600.-บำท เฉพำะเจำะจง -บ.รำชสีมำเอกลักษ์
กรุ๊ป จก.  
-165,600.-บำท 

-บ.รำชสีมำ 
เอกลักษ์กรุป๊ จก.  
-165,600.-บำท 

ภำยในวงเงิน
ที่ก ำหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่  9/๒๕๖5  
ลงวันที่  ๑8  พฤศจิกำยน  
๒๕๖4 

2 ซื้อวัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน  
32  รำยกำร 

22,553.-บำท 22,553.-บำท เฉพำะเจำะจง -ร้ำนกุ้ง-ตั้ม บ้ำน
สระพัง  
-22,553.-บำท 

-ร้ำนกุ้ง-ตั้ม บ้ำน
สระพัง  
-22,553.-บำท 

ภำยในวงเงิน
ที่ก ำหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่10/๒๕๖5  
ลงวันที่  ๑8  พฤศจิกำยน  
๒๕๖4 

  3 ซื้อหมกึเครื่องถ่ำยเอกสำร 
Canon –ir-2006n  
จ ำนวน  ๒  อัน 

4,4๐๐.-บำท 4,4๐๐.-บำท เฉพำะเจำะจง -หจก.ออฟฟิศ เซ็น
เตอร์ กรุ๊ป 
-๔,๔๐๐.-บำท 

-หจก.ออฟฟิศ 
เซ็นเตอร์ กรุป๊ 
-๔,๔๐๐.-บำท 

ภำยในวงเงิน
ที่ก ำหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่  7/๒๕๖5  
ลงวันที่ 18  พฤศจิกำยน  
๒๕๖4 
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                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4                        แบบ สขร.๑ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
วันท่ี  ๓0  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4 

 

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ 
กลำง (บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัด
เลือดโดยสรุป 

ที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 

  4 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
จ ำนวน  11  รำยกำร 

9,781.-บำท 9,781.-บำท เฉพำะเจำะจง -ร้ำนกุ้ง-ตั้ม  
บ้ำนสระพัง  
- 9,781.-บำท 

-ร้ำนกุ้ง-ตั้ม  
บ้ำนสระพัง  
- 9,781.-บำท 

ภำยในวงเงิน
ที่ก ำหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/๒๕๖5  
ลงวันที่  18 พฤศจิกำยน  
๒๕๖4 
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                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4                        แบบ สขร.๑ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี  ๓0  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4 

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท) 

รำคำ 
กลำง (บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัด
เลือดโดย

สรปุ 

ที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง 

1 จ้ำงเหมำรถแห่โฆษณำ
ประชำสมัพันธ์เชิญชวนให้
ไปเลือกตั้งตำมโครงกำร
จัดกำรเลอืกตั้งสมำชิก อบต.
และนำยก อบต.บ้ำน 

6,000.-บำท 6,000.-บำท เฉพำะเจำะจง -นำยวิชัย ชูเกียรติ 
-6,000.-บำท 

-นำยวิชัย ชูเกียรติ 
-6,000.-บำท 

ภำยใน
วงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  8/๒๕๖5 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 
๒๕๖4 

2 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลเดิน
รณรงค์ไปเลอืกตั้งสมำชิก 
อบต.และนำยก อบต.บ้ำน
เก่ำ ตำมโครงกำรจัดกำร
เลือกตั้งสมำชิก อบต.และ
นำยก อบต.บ้ำน 

4,200.-บำท 4,200.-บำท เฉพำะเจำะจง -ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-4,200.-บำท 

-ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-4,200.-บำท 

ภำยใน
วงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  10/๒๕๖5 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 
๒๕๖4 

 

          
 
 



                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4                        แบบ สขร.๑ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี  ๓0  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4 

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซื้อหรอื
จัดจ้ำง(บำท) 

รำคำ 
กลำง (บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัด
เลือดโดยสรุป 

ที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง 

3 จ้ำงเหมำท ำตรำยำงส ำหรับ
ประทับบัตรเลือกตั้ง  
จ ำนวน  ๕ อัน 

800.-บำท 800.-บำท เฉพำะเจำะจง -บ.โนนไทยศิลป์ 
กรุ๊ป จก.  
-80๐.-บำท 

-บ.โนนไทยศิลป์ 
กรุ๊ป จก.  
-80๐.-บำท 

ภำยในวงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  9/๒๕๖5 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 

๒๕๖4 

4 จ้ำงเหมำท ำตรำยำงเพื่อใช้
ในส ำนักงำน อบต.บ้ำนเก่ำ 
จ ำนวน  9  อัน 

5,400.-บำท 5,400.-บำท เฉพำะเจำะจง -ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-5,400.-บำท 

-ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-5,400.-บำท 

ภำยในวงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  11/๒๕๖5 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
๒๕๖4 

5 จ้ำงเหมำบ ำรงุรักษำและ
ซ่อมแซมประตูกระจก
ส ำนักงำน 

7,350.-บำท 7,350.-บำท เฉพำะเจำะจง -ร้ำนกระจกถนอม
ทรัพย ์
7,350.-บำท 

-ร้ำนกระจกถนอม
ทรัพย ์
7,350.-บำท 

ภำยในวงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  12/๒๕๖5 
ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 
๒๕๖4 

 

                 - 
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                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4                        แบบ สขร.๑ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี  ๓0  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4 

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท) 

รำคำ 
กลำง (บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัด
เลือดโดยสรุป 

ที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง 

6 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลตำม
โครงกำรจัดกำรเลือกตัง้
สมำชิก อบต.และนำยก 
อบต.บ้ำน 

11,232.-บำท 11,232.-บำท เฉพำะเจำะจง -ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-11,232.-บำท 

-ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-11,232.-บำท 

ภำยในวงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  13/๒๕๖5 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
๒๕๖4 

7 จ้ำงเหมำติดตั้งไมป้้ำย
ประกำศผลกำรเลือกตั้ง
ขนำดใหญ่ตำมโครงกำร
จัดกำรเลอืกตั้งสมำชิก อบต.
และนำยก อบต.บ้ำน 

12,000.-บำท 12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง -นำยชำญ  แคล้ว
สูงเนิน 
-12,000.-บำท 

-นำยชำญ  แคล้ว
สูงเนิน 
-12,000.-บำท 

ภำยในวงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  14/๒๕๖5 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 
๒๕๖4 

8 จ่ำงเหมำท ำอำหำรส ำหรับผู้เข้ำร่วม
อบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั้งและเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยตำมโครงกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิก อบต.และนำยก อบต.บ้ำน 

15,760.-บำท 15,760.-บำท เฉพำะเจำะจง -นำงพวงเพชร  
ศรีวิพัฒน ์
-15,760.-บำท 

-นำงพวงเพชร  
ศรีวิพัฒน ์
-15,760.-บำท 

ภำยในวงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  15/๒๕๖5 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 
๒๕๖4 

 

 

 

 

 



                -4- 
                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4                        แบบ สขร.๑ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี  ๓0  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4 

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท) 

รำคำ 
กลำง (บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัด
เลือดโดยสรุป 

ที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง 

   9 จ่ำงเหมำท ำอำหำรว่ำง
พร้อมเครื่องดื่มตำม
โครงกำรจัดกำรเลือกตัง้
สมำชิก อบต.และนำยก 
อบต.บ้ำนเก่ำ 

11,820.-บำท 11,820.-บำท เฉพำะเจำะจง -นำงพวงเพชร  
ศรีวิพัฒน ์
-11,820.-บำท 

-นำงพวงเพชร  
ศรีวิพัฒน ์
-11,820.-บำท 

ภำยในวงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  16/๒๕๖5 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 
๒๕๖4 

 

 
 

 

 

 

 


