
แบบ สขร. ๑

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

๑

จ้างเหมาบริการส ารวจชั้นดิน เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาหมู่ที่ ๑ วดัหนองกระทงิทอง 
หมู่ที่ ๙ ประปาบา้นวงัโปร่ง และก่อสร้าง
ประปา หมู่ที่ ๙ บริเวณที่ดินนายเลียง สีหะ
คลัง

๔๐,๕๐๐ ๔๐,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สร้างบา้น

สร้างเมือง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สร้างบา้น

สร้างเมือง
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๙๘/๒๕๖๒   
ลงวนัที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒
จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อ
สนับสนุนเคร่ืองจักรกลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ

๑๙,๙๖๕ ๑๙,๙๖๕ เฉพาะเจาะจง
บริษทั ด่านช้างปโิตรเลียม 

จ ากัด
บริษทั ด่านช้างปโิตรเลียม 

จ ากัด
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด) ๕,๑๕๙.๖๐ ๕,๑๕๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร บษุดี นางสาวเกษร บษุดี เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๙๙/๒๕๖๒   
ลงวนัที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโชคนิมิต ร้านโชคนิมิต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๕ จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน SP การดับเพลิง ร้าน SP การดับเพลิง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๖
จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อ
สนับสนุนเคร่ืองจักรกลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ

๑๙,๓๖๕ ๑๙,๓๖๕ เฉพาะเจาะจง
บริษทั ด่านช้างปโิตรเลียม 

จ ากัด
บริษทั ด่านช้างปโิตรเลียม 

จ ากัด
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



แบบ สขร. ๑

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๗ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) ๒๗,๗๕๐ ๒๗,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวณิชสามชุก ร้านเอกวณิชสามชุก เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๘ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) ๗,๔๔๐ ๗,๔๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวณิชสามชุก ร้านเอกวณิชสามชุก เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๙ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) ๕,๕๔๐ ๕,๕๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวณิชสามชุก ร้านเอกวณิชสามชุก เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๐
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม)

๑,๕๙๕ ๑,๕๙๕ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวณิชสามชุก ร้านเอกวณิชสามชุก เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๑
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม)

๒,๗๘๐ ๒,๗๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวณิชสามชุก ร้านเอกวณิชสามชุก เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๒ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด) ๔๓,๘๑๐ ๔๓,๘๑๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวาณิช ร้านวาณิช เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๓ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) ๑๒,๕๒๕ ๑๒,๕๒๕ เฉพาะเจาะจง ร้านวาณิช ร้านวาณิช เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒



แบบ สขร. ๑

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม)

๑๘,๗๔๐ ๑๘,๗๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวาณิช ร้านวาณิช เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๕
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟา้ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม

๑๙,๐๐๔ ๑๙,๐๐๔ เฉพาะเจาะจง นางสมพงษ ์วงังาม นางสมพงษ ์วงังาม เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๒  
 ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๖

จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ 
ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางซ่อนกล่ิน วศิิษตานนท์ นางซ่อนกล่ิน วศิิษตานนท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๒  
 ลงวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๗

จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ 
ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางซ่อนกล่ิน วศิิษตานนท์ นางซ่อนกล่ิน วศิิษตานนท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๒  
 ลงวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๘
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (เก้าอี้ส านักงาน) 
กองช่าง

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๓๓/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๙
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานเหล็ก)
 กองช่าง

๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒



แบบ สขร. ๑

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๐
จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร (เคร่ืองสูบน้ า
แบบหอยโข่ง)

๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เอฟ ชวลิต ร้าน ซี เอฟ ชวลิต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๑
จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อ
สนับสนุนเคร่ืองจักรกลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ

๑๙,๗๔๐ ๑๙,๗๔๐ เฉพาะเจาะจง
บริษทั ด่านช้างปโิตรเลียม 

จ ากัด
บริษทั ด่านช้างปโิตรเลียม 

จ ากัด
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๓๖/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๒
จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อ
สนับสนุนเคร่ืองจักรกลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ

๑๙,๕๑๕ ๑๙,๕๑๕ เฉพาะเจาะจง
บริษทั ด่านช้างปโิตรเลียม 

จ ากัด
บริษทั ด่านช้างปโิตรเลียม 

จ ากัด
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๓
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองพน่หมอก
ควนั

๖๙,๒๙๓.๒๐ ๖๙,๒๙๓.๒๐ เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทเีอสเอ็น เซอร์วสิ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั ทเีอสเอ็น เซอร์วสิ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๒  
 ลงวนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๔
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดผ้าม่าน 
ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนดีไซน์ไทยผ้าม่าน ร้านอ้วนดีไซน์ไทยผ้าม่าน เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒  
 ลงวนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๕
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ 
ชั้น ตามดครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ  พมิพคิร้อ นายศุภกิจ  พมิพคิร้อ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๒  
 ลงวนัที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๖
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์ รหสัครุภณัฑ์ ๔๗๘-๕๖-
๐๐๑๑

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิดาไอที ร้านศักด์ิดาไอที เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๒  
 ลงวนัที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒



แบบ สขร. ๑

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๗
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปา
ที่ได้รับโอนของ อบต.

๕,๘๒๐ ๕,๘๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เอฟ ชวลิต ร้าน ซี เอฟ ชวลิต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๒   
 ลงวนัที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๘
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

๗๙๙.๖๐ ๗๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร บษุดี นางสาวเกษร บษุดี เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๒  
 ลงวนัที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒


