
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก

ต าบล - วัดเขาจ้าว(ช่วงบริเวณบ้าน
นายไพวัลย์ บุญล้อม - สะพานเขา
จ้าว) ม.5

2,000,000.00     2,000,000.00     ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก.ทรัพย์ส าราญ
คอนสตรัคช่ัน ราคา 

2,000,000.-

หจก.ทรัพย์ส าราญคอน
สตรัคช่ัน

เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2564   
ลงวันท่ี 4/01/64

2 จ้างเหมาเต้นท์และเคร่ืองป่ันไฟต้ัง
ด่านตรวจ โควิด 19

7,200.00           7,200.00           เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียร พูนผล 
ราคา 7,200.-

นายจ าเนียร พูนพล เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 14/2564    
 ลงวันท่ี 8/01/64

3 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.อิมเฮาส์ จ ากัด 
ราคา 7,500.-

บ.อิมเฮาส์ จ ากัด เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 11/2564     
ลงวันท่ี 12/01/64

4 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์ประชุม) 52,100.00         52,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.อิมเฮาส์ จ ากัด 
ราคา 52,100.-

บ.อิมเฮาส์ จ ากัด เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 12/2564     
ลงวันท่ี 12/01/64

5 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00         30,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.อิมเฮาส์ จ ากัด 
ราคา 30,000.-

บ.อิมเฮาส์ จ ากัด เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 13/2564     
ลงวันท่ี 12/01/64

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก
ต าบล (ช่วงบริเวณร้านเสริมสวยคุณ
แอน - บริเวณบ้านนางสมหมาย กิม
เฮง) ม.5

4,151,000.00     4,151,000.00     ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก.จุลพงษ์การโยธา
 ราคา 4,151,000.-

หจก.จุลพงษ์การโยธา เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2564   
ลงวันท่ี 13/01/64

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,955.00           6,955.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์บุ๊ค วัสดุ
ภัณฑ์ ราคา 6,955.-

หจก.สตาร์บุ๊ค วัสดุภัณฑ์ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 14/2564     
ลงวันท่ี 15/01/64

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจักซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว

วันท่ี  29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



8 ป้านด่านตรวจ โควิด 19 460.00              460.00              เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ตครีเอช่ัน
(2010) จ ากัด    ราคา

 460.-

บ.อาร์ตครีเอช่ัน(2010) 
จ ากัด

เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2564    
 ลงวันท่ี 15/01/64

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัด
เขาจ้าว - ต าบลบึงนคร(ช่วง
ร้านอาหารครัวคุณยาย - บริเวณไร่
มะม่วงนางล้วน) ม.1

669,000.00        669,000.00        ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก.ร่วมนับทอง
ก่อสร้าง ราคา 

669,000.-

หจก.ร่วมนับทองก่อสร้าง เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2564   
ลงวันท่ี 19/01/64

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 4,314.00           4,314.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์บุ๊ค วัสดุ
ภัณฑ์ ราคา 4,314.-

หจก.สตาร์บุ๊ค วัสดุภัณฑ์ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2564     
ลงวันท่ี 19/01/64

11 ซ้ือวัสดุสนับสนุนต้ังด่านตรวจโควิด 19 4,622.00           4,622.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญ์ (PICH 
SHOP) ราคา 4,662.-

ร้านพิชญ์ (PICH SHOP) เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2564     
ลงวันท่ี 20/01/64

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก
ต าบล (ช่วงสะพานกระทุ่น - สาม
แยกลากล้อ) ม.5

595,000.00        595,000.00        ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก.ร่วมนับทอง
ก่อสร้าง ราคา 

595,000.-

หจก.ร่วมนับทองก่อสร้าง เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2564   
ลงวันท่ี 21/01/64

13 ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-53-0014

600.00              600.00              เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮาส์ ราคา 
600.-

ร้านไอทีเฮาส์ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2564    
 ลงวันท่ี 22/01/64

14 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-54-0022

1,050.00           1,050.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮาส์ ราคา 
1,050.-

ร้านไอทีเฮาส์ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2564    
 ลงวันท่ี 22/01/64

15 ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-56-0029 (ศพด.)

600.00              600.00              เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮาส์ ราคา 
600.-

ร้านไอทีเฮาส์ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2564    
 ลงวันท่ี 25/01/64

16 จ้างท าอาหารกลางวัน ศพด. 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

5,760.00           5,760.00           เฉพาะเจาะจง นางน้ าฝน อยู่ศิริ ราคา
 5,760.-

นางน้ าฝน อยู่ศิริ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2564    
 ลงวันท่ี 29/01/64


