
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างท าตรายางประทับบัตรเลือกต้ัง 1,350.00           1,350.00           เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ตครีเอช่ัน

(2010) จ ากัด    ราคา
 2,760.-

บ.อาร์ตครีเอช่ัน(2010) 
จ ากัด

เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565     
ลงวันท่ี 8/11/64

2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร้ัว คสล.
 รอบบริเวณท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาจ้าว

2,100,000.00     2,100,000.00     วิธีคัดเลือก หจก.แฝดอินเตอร์ 
ราคา 2,063,000.-

หจก.แฝดอินเตอร์ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2565   
ลงวันท่ี 11/11/64

3 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์วันเลือกต้ัง 4,500.00           4,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ตครีเอช่ัน
(2010) จ ากัด    ราคา

 4,500.-

บ.อาร์ตครีเอช่ัน(2010) 
จ ากัด

เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2565     
ลงวันท่ี 8/11/64

4 จ้างท าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
ในการอบรม (กปน.)

8,200.00           8,200.00           เฉพาะเจาะจง นางน้ าฝน อยู่ศิริ ราคา
 8,200.-

นางน้ าฝน อยู่ศิริ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565     
ลงวันท่ี 19/11/64

5 ซ้ือกระดานเลือกต้ัง 25,900.00         25,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.อิมเฮาส์ จ ากัด 
ราคา 25,900.-

บ.อิมเฮาส์ จ ากัด เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565     ลง
วันท่ี 19/11/64

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกต้ัง 35,208.00         35,208.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธิพงษ์ ราคา 
35,208.-

ร้านสิทธิพงษ์ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2565     ลง
วันท่ี 19/11/65

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
7 จ้างท าป้ายประกาศผลการเลือกต้ัง 4,620.00           4,620.00           เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ตครีเอช่ัน

(2010) จ ากัด    ราคา
 44,620.-

บ.อาร์ตครีเอช่ัน(2010) 
จ ากัด

เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2565     
ลงวันท่ี 23/11/64

8 ซ้ือเจลแอลกอฮอ(งานเลือกต้ัง) 3,240.00           3,240.00           เฉพาะเจาะจง บ.อิมเฮาส์ จ ากัด 
ราคา 3,240.-

บ.อิมเฮาส์ จ ากัด เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2565     ลง
วันท่ี 24/11/64

9 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองไฟส าหรับส่อง
สว่างในการเลือกต้ัง

3,500.00           3,500.00           เฉพาะเจาะจง นายครรชิต เช้ือปรางค์
  ราคา 3,500.-

นายครรชิต เช้ือปรางค์ เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2565     
ลงวันท่ี 25/11/64

10 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ส าหรับการเลือกต้ัง 1,000.00           1,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอัครเดช เจริญผล 
   ราคา 1,000.-

นายอัครเดช เจริญผล เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2565     
ลงวันท่ี 26/11/64

11 จ้างท าป้ายประกาศผลการเลือกต้ัง
(เพ่ิมเติม)

440.00              440.00              เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ตครีเอช่ัน
(2010) จ ากัด    ราคา

 440.-

บ.อาร์ตครีเอช่ัน(2010) 
จ ากัด

เสอราคาต่ าสุดและตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2565     
ลงวันท่ี 26/11/64

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


