
แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสัญญา
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

1. 
 

 

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
มลัติฟังชัน่ 

7,900  เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทออฟฟิต 

7,900 บาท 
ร้านสมาร์ทออฟฟิต 

7,900 บาท 
ไม่เกินเกณฑ์
ราคาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

29/2562 
10/1/2562 

2. 
 

 

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

30,000  เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเทคคอมพิวเตอร์ 
30,000 บาท 

ร้านไฮเทคคอมพิวเตอร์ 
30,000 บาท 

ไม่เกินเกณฑ์
ราคาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

30/2562 
10/1/2562 

3. 
 

 

ครุภณัฑส์ านกังาน 

ตูโ้ชวไ์มอ้ดัสัก 
15,000  เฉพาะเจาะจง ร้านลกักีเน็ตแอนดเ์กมส์ 

15,000 บาท 
 

ร้านลกักีเน็ตแอนดเ์กมส์ 

15,000 บาท 
 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

28/2562 
10/1/2562 

4. 
 

 

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ ์

แบบหมึกฉีด 

2 เคร่ือง 

8,600  เฉพาะเจาะจง ร้านลกักีเน็ตแอนดเ์กมส์ 

8,600 บาท 
 

ร้านลกักีเน็ตแอนดเ์กมส์ 

8,600 บาท 
 

ไม่เกินเกณฑ์
ราคาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

42/2562 
10/1/2562 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสัญญา
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

5. 
 

 

ครุภณัฑส์ านกังาน 

ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม 

จ านวน 3 ตู ้

13,500  เฉพาะเจาะจง ร้านองัคณาเฟอร์นิเจอร์ 
13,500 บาท 

ร้านองัคณาเฟอร์นิเจอร์ 
13,500 บาท 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

40/2562 
29/1/2562 

6. 
 

 

ครุภณัฑส์ านกังาน 

โตะ๊คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 โตะ๊ 

3,000  เฉพาะเจาะจง ร้านองัคณาเฟอร์นิเจอร์ 
3,000 บาท 

ร้านองัคณาเฟอร์นิเจอร์ 
3,000 บาท 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

40/2562 
29/1/2562 

7. 
 

 

ครุภณัฑส์ านกังาน 

โตะ๊ท างานเหล็ก 
ขนาด 5ฟุต 

13,500  เฉพาะเจาะจง ร้านองัคณาเฟอร์นิเจอร์ 
8,000 บาท 

ร้านองัคณาเฟอร์นิเจอร์ 
8,000 บาท 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

40/2562 
29/1/2562 

8 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 

22,000  เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเทคคอมพิวเตอร์ 
22,000 บาท 

ร้านไฮเทคคอมพิวเตอร์ 
22,000 บาท 

ไม่เกินเกณฑ์
ราคาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

41/2562 
29/1/2562 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสัญญา
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

9. 
 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
หมูท่ี 4,6,7,8,10 

207,000   ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
207,000 

ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
207,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

และราคากลาง
งานก่อสร้าง 

สญ. 3/2562 

10. 
 

 

        

11. 
 

 

        

12         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ์  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสัญญา
ใบสัง่ซ้ือ/จา้ง 

1. 
 

 

จา้งขดุปรับแต่งร่องน ้า
ริมถนน สายโพรงงู-วงั

ราโพธ์ิ 

13,000   ทรงเกียรติการก่อสร้าง 
13,000 บาท 

ทรงเกียรติการก่อสร้าง 
13,000 บาท 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

และราคากลาง
งานก่อสร้าง 

43/2562 
15/2/2562 

2. 
 

 

ปรับปรุซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่บา้น แบบ
บาดาลขนาดเล็ก 

1,124,000 1,113,764 ประกวดราคา 
e-bidding 

1.หจก.พิณทองการโยธา 
1,111,000 บาท 

2.หจก.ชอบเจริญกิจการ
โยธา 

1,113,764 บาท 
 

1.หจก.พิณทองการโยธา 
1,111,000 บาท 

 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

และราคากลาง
งานก่อสร้าง 

สญ 4/2562 
22/2/2562 

3. 
 

 

        

4         
 

 


