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

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี  29 ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖4 

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ 
กลำง (บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัด
เลือดโดย

สรปุ 

ที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 

  ๑ จ้ำงเหมำรถประชำสัมพันธ์รับ
สมัครรับเลอืกตั้ง ส.อบต.และ
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
บ้ำนเก่ำ    
จ ำนวน  10  วัน 

15,00๐.-บำท 15,00๐.-บำท เฉพำะเจำะจง -นำยวิชัย   
ชูเกียรต ิ
-15,00๐.-บำท 

-นำยวิชัย   
ชูเกียรต ิ
-15,00๐.-บำท 

ภำยใน
วงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  2/๒๕๖5 
ลงวันที่  5  ตุลำคม ๒๕๖4 

  2 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล   
จ ำนวน  16  ป้ำย 

17,55๐.-บำท 17,55๐.-บำท เฉพำะเจำะจง -ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-17,55๐.-บำท 

-ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-17,55๐.-บำท 

ภำยใน
วงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  3/๒๕๖5 
ลงวันที่  7  ตุลำคม ๒๕๖4 

3 จ้ำงเหมำบ ำรงุรักษำและ
ซ่อมแซมเครือ่งปรับอำกำศ   
จ ำนวน  ๑  เครื่อง 

700.-บำท 700.-บำท เฉพำะเจำะจง -ร้ำนแอร์เน็ต
โฟน 
-700.-บำท 

-ร้ำนแอร์เน็ต
โฟน 
-700.-บำท 

ภำยใน
วงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  5/๒๕๖5 
ลงวันที่  15 ตุลำคม ๒๕๖4 
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                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖4                        แบบ สขร.๑ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  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 

 
๔ 

จ้ำงเหมำบ ำรงุรักษำและ
ซ่อมแซมเครือ่งถ่ำยเอกสำร 
(สป)  จ ำนวน  ๑  เครื่อง 

2,20๐.-บำท 2,20๐.-บำท เฉพำะเจำะจง -หจก.ออฟฟิศ 
เซ็นเตอร์ กรุป๊ 
-2,200.-บำท 

-หจก.ออฟฟิศ เซ็น
เตอร์ กรุ๊ป 
-2,200.-บำท 

ภำยใน
วงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  6/๒๕๖5 
ลงวันที่ 18 ตุลำคม 
๒๕๖4 

5 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลเชิญ
ชวนให้ไปเลือกตั้ง ส.อบต.
และนำยก อบต.บ้ำนเก่ำ 
จ ำนวน  4  ป้ำย 

1,728.-บำท 1,728.-บำท เฉพำะเจำะจง -ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-1,728.-บำท 

-ร้ำนป้ำย 365 
ด่ำนขุนทด 
-1,728.-บำท 

ภำยใน
วงเงินที่
ก ำหนด 

ใบสั่งจ้ำงที่  7/๒๕๖5 
ลงวันที่ 29 ตุลำคม 
๒๕๖4 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖4                        แบบ สขร.๑ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖4 

 

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท) 

รำคำ 
กลำง (บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตผุลที่คัด
เลือดโดย

สรปุ 

ที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง 

  ๑ 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 เซ็น
เตอร์ กรุ๊ป 
-๔,๔๐๐.-บำท 

ภำยในวงเงิน
ที่ก ำหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่  7/๒๕๖5  
ลงวันที่  21  ตุลำคม  
๒๕๖4 

๒ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำม
โครงกำรจัดกำรกำรเลือกตัง้
สมำชิกสภำ อบต.และนำยก 
อบต.บ้ำนเก่ำ 
 

242,413.-บำท 242,413.-บำท เฉพำะเจำะจง -หจก.เอ็ม แอนด์ เอ 
อินเตอรเ์ทรดด้ิง 
-242,413.-บำท 

-หจก.เอ็ม แอนด์ 
เอ อินเตอร์เทรดด้ิง 
-242,413.-บำท 

ภำยในวงเงิน
ที่ก ำหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่  6/๒๕๖5  
ลงวันที่  21  ตุลำคม  
๒๕๖4 

 

 


