
แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

วันที่    ๕    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

๑ 
 

จัดซื้อน้ ามันเดือน ตุลาคม ๑๔,๖๕๓.- ๑๔,๖๕๓.- 
ตกลงซื้อ ร้านเต้ & ตี้ปิโตเลียม 

๑๔,๖๕๓.- มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
๑   ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

๒ จัดซื้อวัสดสุ าหรับใช้ในการสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา จ านวน  ๓ ฐาน 

๗๐,๗๙๘.- 

 
๗๐,๗๙๘.- 

 
สั่งซื้อ หจก.ชวินโรจน์วัสดุก่อสร้าง ๗๐,๗๙๘.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑/๒๕๖๒ 

๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

๓ จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่งรถยนต์
ส่วนกลาง บฉ 2017 เลย 

๑,๖๕๐.- 
 

๑,๖๕๐.- 
 

สั่งซื้อ ร้านศักดิส์ิทธ์ิการยาง ๑,๖๕๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

๔ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดือน ตุลาคม 

๘,๐๐๐.- 
 

๘,๐๐๐.- 
 

สั่งจ้าง นายวินัย  กันยาประสิทธ์ิ ๘,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๕ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดือน ตุลาคม 

๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายหลั่น  พิมพ์เสนา ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๖ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ๖ ต.ค. ๖๑ – 
๓๑ ม.ค. ๖๒  

๑๕,๒๐๐.- 

 
๑๕,๒๐๐.- 

 
เช่าเครื่อง ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๑๕,๒๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 



แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

วันที่    ๔    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

๑ จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (สพฐ) และ
นมอาหารเสรมินมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศดว.) ภาคเรยีนที่ ๒ /๒๕๖๑  
 ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๕๗๖,๔๑๒.๒๐.- 
 
 

๕๗๖,๔๑๒.๒๐.- สัญญาซื้อขาย 
(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจ ากดั ๕๗๖,๔๑๒.๒๐.- มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒ 
 

จัดซื้อน้ ามันเดือน พฤศจิกายน ๑๕,๐๖๓.- ๑๕,๐๖๓.- 
ตกลงซื้อ ร้านเต้ & ตี้ปิโตเลียม 

๑๕,๐๖๓.- มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV ศพด. อิปุ่ม 

๓๐,๗๐๐.- 

 
๓๐,๗๐๐.- 

 
สั่งซื้อ หจก.พิษณุ 2 ดิจิตอล ๓๐,๗๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓/๒๕๖๒ 

๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๔ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

๒,๖๐๐.- 
 

๒,๖๐๐.- 
 

สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๔/๒๕๖๒ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร 
(กองการศึกษา) 

๒,๖๐๐.- 
 

๒,๖๐๐.- 
 

สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 
 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๕/๒๕๖๒ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 



-๒- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

๖ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่าย
เอกสาร (กองช่าง) 

๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖/๒๕๖๒ 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๗ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่าย
เอกสาร (กองคลัง)  

๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗/๒๕๖๒ 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๘ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) ๑๑,๔๕๗.- 

 
๑๑,๔๕๗.- 

 
สั่งซื้อ 

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      
หล่มสักจ ากัด 

๑๑,๔๕๗.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๘/๒๕๖๒ 

๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๙ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๔,๒๘๒.- 
 

๔,๒๘๒.- 
 

สั่งซื้อ 
บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๔,๒๘๒.- 

 
มีผู้เสนอราคาราย

เดียว 
เลขท่ี  ๙/๒๕๖๒ 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๐ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลดั) ๔,๕๘๐.- 

 
๔,๕๘๐.- 

 
สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์

๔,๕๘๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๐/๒๕๖๒ 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๑ จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัด
หญ้า (กองช่าง) 

๑๘,๐๐๐.- 

 
๑๘,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเสยีงทองมอเตอร ์

๑๘,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๑๑/๒๕๖๒ 
๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๑๒ จัดซือ้วัสดสุ านักงานตลับหมึก 
(ส านักปลัด) 

๙,๕๕๖.- 
 

๙,๕๕๖.- 
 

สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์
๙,๕๕๖.- 

 
มีผู้เสนอราคาราย

เดียว 
เลขท่ี  ๑๒/๒๕๖๒ 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

 

 



-๓- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

๑๓ จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่งรถยนต์
ส่วนกลาง กค ๖๓๙๘ เลย 

 

๒,๐๕๐.- 

 
๒,๐๕๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านศักดิส์ิทธ์ิการยาง ๒,๐๕๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๓/๒๕๖๒ 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๔ จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่งรถยนต์
ส่วนกลาง บฉ  ๒๐๑๗ เลย 
 

๒,๖๕๐.- 
 

๒,๖๕๐.- 
 

สั่งซื้อ ร้านศักดิส์ิทธ์ิการยาง ๒,๖๕๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๑๔/๒๕๖๒ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๕ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) ๑,๐๙๐.- 

 
๑,๐๙๐.- 

 
สั่งซื้อ 

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      
หล่มสักจ ากัด 

๑,๐๙๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๕/๒๕๖๒ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๖ จัดซื้อวัสดสุ านักงานตลับหมึก (กองช่าง) ๖,๔๖๘.- 
 

๖,๔๖๘.- 
 

สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์
๖,๔๖๘.- 

 
มีผู้เสนอราคาราย

เดียว 
เลขท่ี  ๑๖/๒๕๖๒ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๗ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) ๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านโรงเลื่อยเพชรประสิทธ์ิค้าไม ้

๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๗/๒๕๖๒ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๘ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ๑,๕๘๑.- 

 
๑,๕๘๑.- 

 
สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์

๑,๕๘๑.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๘/๒๕๖๒ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๙ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองการศึกษา) ๕,๒๙๒.- 
 

๕,๒๙๒.- 
 

สั่งซื้อ 
บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๕,๒๙๒.- 

 
มีผู้เสนอราคาราย

เดียว 
เลขท่ี  ๑๙/๒๕๖๒ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๐ จัดซื้อวัสดสุ านักงานตลับหมึก  
(กองการศึกษา) 

๙,๙๒๘.- 

 
๙,๙๒๘.- 

 
สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์

๙,๙๒๘.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๐/๒๕๖๒ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



-๔- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

๒๑ จัดซื้อวัสดสุ านักงานหมึกผง(ส านักปลัด) ๕๙๐.- 

 
๕๙๐.- 

 
สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๕๙๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๑/๒๕๖๒ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๒ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดือนพฤศจิกายน 

๘,๐๐๐.- 
 

๘,๐๐๐.- 
 

สั่งจ้าง 
นายวินัย  กันยาประสิทธ์ิ 

๘,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคาราย
เดียว 

เลขท่ี  ๓/๒๕๖๒ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๓ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดือนพฤศจิกายน 

๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง 

นายหลั่น  พิมพ์เสนา 
๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔/๒๕๖๒ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๔ จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งทีวีพร้อมย้าย
และตดิตั้งจานดาวเทียม จ านวน 1 ชุด 

๒,๓๘๐.- 

 
๒,๓๘๐.- 

 
สั่งจ้าง 

หจก.พิษณุ 2 ดิจิตอล 
๒,๓๘๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕/๒๕๖๒ 

๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๕ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก (กองช่าง) 

๑๘๐.- 
 

๑๘๐.- 
 

สั่งจ้าง 
หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์

๑๘๐.- 
 

มีผู้เสนอราคาราย
เดียว 

เลขท่ี ๖/๒๕๖๒ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม   ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

วันที่     ๒    เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

๑ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
โดยการปรับเกรดเกลี่ยพื้นท่ีทางเดิม
สถานท่ีด าเนินการถนนเพื่อการเกษตรหมู่ 
1-13 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

๒๔๔,๐๐๐.- 
 
 

๒๔๔,๐๐๐.- 
 

สัญญาทั่วไป 
(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ร้านพีพี วัสดุภณัฑ ์ ๒๔๔,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒ 
 

จัดซื้อน้ ามันเดือน ธันวาคม ๑๑,๑๙๐.- ๑๑,๑๙๐.- 
ตกลงซื้อ ร้านเต้ & ตี้ปิโตเลียม 

๑๑,๑๙๐.- มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๓/๒๕๖๒ 
๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓ จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่งรถยนต์
ส่วนกลาง บฉ.๒๐๑๗ เลย 

๓,๕๐๐.- 

 
๓,๕๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านศักดิส์ิทธ์ิการยาง ๓,๕๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๒/๒๕๖๒ 

๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔ จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่งรถยนต์
ส่วนกลาง บฉ ๒๐๑๗ เลย 

๒,๙๐๐.- 
 

๒,๙๐๐.- 
 

สั่งซื้อ ร้านยอดไดนาโม ๒,๙๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒๓/๒๕๖๒ 
๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
(กองการศึกษา) 

๑๘,๒๑๗.- 
 

๑๘,๒๑๗.- 
 

สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      
หล่มสักจ ากัด 

๑๘,๒๑๗.- 
 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒๔/๒๕๖๒ 
๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 



  -๒- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

๖ จัดซื้อดอกเฟื่องฟ้าและไม้ประดบั
โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

๑๕,๔๔๐.- 

 
๑๕,๔๔๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านสวนวิภาดา ๑๕,๔๔๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๕/๒๕๖๒ 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดือน ธันวาคม 

๘,๐๐๐.- 
 

๘,๐๐๐.- 
 

สั่งจ้าง นายวินัย  กันยาประสิทธ์ิ ๘,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคาราย
เดียว 

เลขท่ี  ๗/๒๕๖๒ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๘ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดือน ธันวาคม 

๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายหลั่น  พิมพ์เสนา ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๘/๒๕๖๒ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม   ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

วันที่     ๑    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ 
ตัน๖ ล้อ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
๖,๐๐๐ ซีซ ีหรือก าลังสูงสดุไมต่่ ากว่า 
๑๗๐ กิโลวตัต์ แบบอัดท้าย 

๒,๓๙๒,๕๐๐.- 
 
 

๒,๓๙๒,๕๐๐.- 
 

สัญญาซื้อขาย 
 

บริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

๒,๓๙๒,๕๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีตรหสัทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.
๑๐๑- ๐๑(สายบา้นนา –บ้านห้วยไผ่) 
ช่วงกม.๖+๐๙๓ กว้าง  ๖  เมตร  ยาว 
๑๗๕๗ เมตร 

๓,๓๕๐,๐๘๗.๙๑.- 
 
 

๓,๓๕๐,๐๘๗.๙๑.- 
 

สัญญาก่อสร้าง 
 

บริษัทจิตรตัน์ กรุ๊ป จ ากัด ๓,๓๕๐,๐๘๗.๙๑.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๓ 

 
จัดซื้อน้ ามันเดือน มกราคม ๒๐,๘๐๘.- ๒๐,๘๐๘.- 

ตกลงซื้อ ร้านเต้ & ตี้ปิโตเลียม 
๒๐,๘๐๘.- มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔/๒๕๖๒ 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔ จัดจ้างเหมาค่าจัดสถานท่ีพร้อมเหมา
เครื่องเสยีงส าหรับโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑๘,๐๐๐.- 

 
๑๘,๐๐๐.- 

 
ตกลงจ้าง 

ร้านชัยการไฟฟ้า 
๑๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑/๒๕๖๒ 

๙  มกราคม ๒๕๖๒ 

 



-๒- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๕ จัดจ้างเหมาท าอาหารและเครื่องดืม่ไมม่ี

แอลกฮอลส์ าหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑๗,๐๐๐.- 
 

๑๗,๐๐๐.- 
 

ตกลงจ้าง นางสุดใจ สุขศร ี ๑๗,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
๙  มกราคม ๒๕๖๒ 

๖ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๖/๒๕๖๒ 

๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 
๗ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร 

(กองการศึกษา) 
๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๗/๒๕๖๒ 

๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 
๘ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร 

(กองคลัง) 
๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๘/๒๕๖๒ 

๙  มกราคม ๒๕๖๒ 
๙ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร 

(กองช่าง)  
๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๙/๒๕๖๒ 

๙  มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๐ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) ๖,๘๖๔.- 

 
๖,๘๖๔.- 

 
สั่งซื้อ 

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      
หล่มสักจ ากัด 

๖,๘๖๔.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๐/๒๕๖๒ 

๙  มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๑ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ๑๖,๑๕๐.- 

 
๑๖,๑๕๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านชัยการไฟฟ้า 

๑๖,๑๕๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๓๑/๒๕๖๒ 
๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒ 

 

 



-๓- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๑๒ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๔,๙๐๔.- 

 
๔,๙๐๔.- 

 
สั่งซื้อ 

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      
หล่มสักจ ากัด 

๔,๙๐๔.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๓/๒๕๖๒ 

 ๙  มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๓ จัดซื้อวัสดสุ านักงานตลับหมึก (กองคลัง) ๕,๘๗๖.- 

 
๕,๘๗๖.- 

 
สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์

๕,๘๗๖.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๓๔/๒๕๖๒ 
 ๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 

๑๔ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑๕,๐๐๐.- 
 

๑๕,๐๐๐.- 
 

สั่งซื้อ นางสาวจิรวรรณ จันสีดา 

๑๕,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๓๕/๒๕๖๒ 
 ๙  มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๕ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ าบา้นห้วย
ไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลอิปุ่ม อ าเภอดา่นซ้าย 

จังหวัดเลย 

๑๙,๒๕๐.- 

 
๑๙,๒๕๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านชวินโรจน์ก่อสร้าง ๑๙,๒๕๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๖/๒๕๖๒ 

๑๔  มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๖ จัดซื้อถังขยะขนาด 60 ลิตร จ านวน ๒๖ 
ใบ  

๑๙,๕๐๐.- 

 
๑๙,๕๐๐.- 

 
สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๑๙,๕๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๗/๒๕๖๒ 

๑๔  มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๗ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน(ธงสามเหลีย่มเล็กสี

เขียว) 
๓,๙๐๐.- 

 
๓,๙๐๐.- 

 
สั่งซื้อ 

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      
หล่มสักจ ากัด 

๓,๙๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๘/๒๕๖๒ 

๑๔  มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๘ จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง กค.

๖๓๙๘ เลย 
๑๗,๙๐๐.- 

 
๑๗,๙๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านศักดิส์ิทธ์ิการยาง 

๑๗,๙๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๓๙/๒๕๖๒ 
๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ 

 



-๔- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๑๙ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ๕,๑๘๕.- 

 
๕,๑๘๕.- 

 
สั่งซื้อ ร้านชัยการไฟฟ้า 

๕,๑๘๕.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๐/๒๕๖๒ 

 ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 
๒๐ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดือน มกราคม 
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายวินัย  กันยาประสิทธ์ิ ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๙/๒๕๖๒ 

 ๒๘  มกราคม ๒๕๖๒ 

๒๑ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดือน มกราคม 

๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายหลั่น  พิมพ์เสนา ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๐/๒๕๖๒ 

 ๒๘  มกราคม ๒๕๖๒ 
๒๒ จัดจ้างเหมาท าอาหารพร้อมน้ าดืม่

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีประจ าจดุศูนย์กลาง
เพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและลดปญัหาการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหมร่ะหว่าง
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒ มกราคม 
๒๕๖๒ 

๒,๑๐๐.- 

 
๒,๑๐๐.- 

 
สั่งจ้าง ร้านปัทมาพาณิชย์ ๒,๑๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๑/๒๕๖๒ 

 ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒๓ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุเครื่องขยายเสียงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

๑,๗๐๐.- 
 

๑,๗๐๐.- 
 

สั่งจ้าง ร้านชัยการไฟฟ้า ๑,๗๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๑๒/๒๕๖๒ 
 ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 



แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

วันที่  ๔  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีตรหสัทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.
๑๐๑- ๐๑(สายบา้นนา –บ้านห้วยไผ่) 
กว้าง  ๘  เมตร  รวมไหล่ทางยาว 
๓,๒๐๐ เมตร 

๗,๐๐๐,๐๖๐.๘๓.- 
 
 

๗,๐๐๐,๐๖๐.๘๓.- 
 

สัญญาก่อสร้าง 
 

บริษัทจิตรตัน์ กรุ๊ป จ ากัด ๗,๐๐๐,๐๖๐.๘๓.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒ 

 
จัดซื้อน้ ามันเดือน กุมภาพันธ ์ ๗,๑๑๓.- ๗,๑๑๓.- 

ตกลงซื้อ ร้านเต้ & ตี้ปิโตเลียม 
๗,๑๑๓.- มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕/๒๕๖๒ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๓ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(น้ ายาพ่นหมอกควัน) 

๖,๐๐๐.- 

 
๖,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ 

ร้านณรงค์ฤทธิ์ เคมิสติ ้
๖,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๑/๒๕๖๒ 

๓๑  มกราคม ๒๕๖๒ 
๔ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ า 

(กองช่าง) 
๑๑,๒๕๐.- 

 
๑๑,๒๕๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านชวินโรจน์วสัดุก่อสร้าง ๑๑,๒๕๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๒/๒๕๖๒ 

 ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒ 
๕ จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่งรถยนต์

ส่วนกลางกค.๖๓๙๘ เลย 
๗,๑๕๐.- 

 
๗,๑๕๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านศักดิส์ิทธ์ิการยาง ๗,๑๕๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๓/๒๕๖๒ 

 ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 



-๒- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๖ จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการมหัศจรรย์ 

๑,๐๐๐ วัน (ส านักปลดั) 
๒๕,๐๐๐.- 

 
๒๕,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๒๕,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๔/๒๕๖๒ 

๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๗ จัดซื้อวัสดสุ านักงานตลับหมึก (กองช่าง) ๔,๑๑๖.- 

 
๔,๑๑๖.- 

 
สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์ ๔,๑๑๖.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๕/๒๕๖๒ 

๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการคัดแยกขยะลด

ปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่
เหมาะสมประจ าปี ๒๕๖๒ 

๓,๔๐๐.- 

 
๓,๔๐๐.- 

 
สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๓,๔๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๖/๒๕๖๒ 

๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

๙ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณเ์พื่อใช้ในการจัด
งานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่มประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) 

๘,๗๓๒.- 

 
๘,๗๓๒.- 

 
สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๘,๗๓๒.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๗/๒๕๖๒ 

๑๘  กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 

๑๐ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  ๘,๗๖๐.- 

 
๘,๗๖๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านชวินโรจน์วสัดุก่อสร้าง ๘,๗๖๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๘/๒๕๖๒ 

๒๑  กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 
๑๑ จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องอัดขยะถุงพลาสติก

จ านวน ๑ เครื่อง (ส านักปลัด) 
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ 

บริษัท ๓ อาร์(ประเทศไทย)
จ ากัด 

๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๔๙/๒๕๖๒ 

๒๑  กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 
๑๒ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) ๙,๐๐๐.- 

 
๙,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ 

ร้านโรงเลื่อยเพชรประสิทธ์ิ 
ค้าไม ้

๙,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๕๐/๒๕๖๒ 
๒๒  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒ 

 



-๓- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๑๓ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องก าเนดิไฟฟ้า ๖,๗๐๐.- 

 
๖,๗๐๐.- 

 
สั่งจ้าง ร้านแทนการไฟฟ้า 

๖,๗๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๔/๒๕๖๒ 

 ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๔ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดือน กุมภาพันธ ์
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายวินัย  กันยาประสิทธ์ิ ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๕/๒๕๖๒ 

 ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
๑๕ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดือน กุมภาพันธ ์
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายหลั่น  พิมพ์เสนา ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๖/๒๕๖๒ 

 ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๑๖ จัดจ้างเหมาท าแผ่นพับประชาสัมพันธ ์ ๓,๐๐๐.- 

 
๓,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง ร้านมาสเตอร-์ดีไซน ์

๓,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๑๗/๒๕๖๒ 
 ๑๓  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒ 

๑๗ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ๑ ก.พ. ๖๒ 
– ๓๑ พ.ค. ๖๒ 

๑๕,๒๐๐.- 

 
๑๕,๒๐๐.- 

 
เช่าเครื่อง ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๑๕,๒๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒/๒๕๖๒ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม   ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

วันที่  ๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝาย
กักเก็บน้ าห้วยอิปุ่มหมู่ที่ 2 บ้านวังบอน 
ต าบลอิปุ่ม  

๗๓๕,๐๐๐.- 
 
 

๗๓๕,๐๐๐.- 
 

สัญญาก่อสร้าง 
 

บริษัทร้านบีบี การโยธา ๗๓๔,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๓/๒๕๖๒ 
๒๕   มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๒ จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน
(เครื่องปรับอากาศจ านวน  ๔ เครือ่ง) 

๑๖๐,๘๐๐.- 
 
 

๑๖๐,๘๐๐.- 
 

สัญญาซื้อขาย 
 

หจก. พิษณุ ๒ ดิจติอล ๑๖๐,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๓/๒๕๖๒ 
๙   มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๓ 

 
จัดซื้อน้ ามันเดือน มีนาคม ๑๕,๘๑๘.- ๑๕,๘๑๘.- 

ตกลงซื้อ 
ร้านเต้ & ตี้ปิโตเลียม ๑๕,๘๑๘.- มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖/๒๕๖๒ 

๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 

๔ จัดซื้อวัสดสุ านักงานป้ายปดิประกาศ
ประชาสมัพันธ์  ๔  บาน (ส านักปลัด) 

๑๐,๐๐๐.- 

 
๑๐,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านโรงเลื่อยเพชรประสิทธ์ิ 

ค้าไม ้
๑๐,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕๑/๒๕๖๒ 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๕ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ า 

(กองช่าง) 
๔,๔๐๐.- 

 
๔,๔๐๐.- 

 
สั่งซื้อ หจก.ชวินโรจน์วัสดุก่อสร้าง ๔,๔๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕๒/๒๕๖๒ 

 ๕  มีนาคม ๒๕๖๒ 
๖ จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายชุด อปพร. ๖๘,๐๐๐.- 

 
๖๘,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ หจก.แสงตะวัน โซล่าเซลส์ 

๒๐๑๐ 
๖๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕๓/๒๕๖๒ 

 ๑๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 



-๒- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๗ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) ๖,๐๔๗.- 

 
๖,๐๔๗.- 

 
สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๖,๐๔๗.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕๔/๒๕๖๒ 

๒๐  มีนาคม ๒๕๖๒ 
๘ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองช่าง) ๒,๐๒๓.- 

 
๒,๐๒๓.- 

 
สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๒,๐๒๓.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕๕/๒๕๖๒ 

๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

๗,๗๓๕.- 

 
๗,๗๓๕.- 

 
สั่งซื้อ ร้านปัทมาพาณิชย์ ๗,๗๓๕.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕๖/๒๕๖๒ 

๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๑๐ จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ(เครือ่งท าน้ า
เย็น )ส านักปลดั 

๑๖,๕๐๐.- 

 
๑๖,๕๐๐.- 

 
สั่งซื้อ หจก. พิษณุ ๒ ดิจติอล ๑๖,๕๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕๗/๒๕๖๒ 

๒๐  มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๑ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองคลัง)  ๑,๗๑๐.- 

 
๑,๗๑๐.- 

 
สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์ ๑,๗๑๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๕๘/๒๕๖๒ 

๒๐  มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๒ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย(ุกองการศึกษา) ๘,๙๖๐.- 

 
๘,๙๖๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเอกพานิชรุ่งเรือง ๘,๙๖๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๐/๒๕๖๒ 

๒๖  มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๓ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) ๙,๘๗๖.- 

 
๙,๘๗๖.- 

สั่งซื้อ 
บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๙,๘๗๖.- มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๑/๒๕๖๒ 

๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

 



-๓- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๑๔ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(ส านักปลดั) ๑,๘๑๙.- 

 
๑,๘๑๙.- 

 
สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์

๑,๘๑๙.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๒/๒๕๖๒ 

 ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๕ จัดจ้างเหมาซ่อมครภุณัฑ์ส านักงาน

เครื่องพิมพ์(ส านักปลัด) 
๓๐๐.- 

 
๓๐๐.- 

 
สั่งจ้าง หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์ ๓๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๘/๒๕๖๒ 

 ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
๑๖ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดือน มีนาคม 
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายวินัย  กันยาประสิทธ์ิ ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๑๙/๒๕๖๒ 

 ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
๑๗ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดือน กุมภาพันธ ์
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายหลั่น  พิมพ์เสนา ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๐/๒๕๖๒ 

 ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๑๘ จัดจ้างเหมาท าป้ายไวนลิประชาสมัพันธ์

การเลือกตั้ง 
๖,๐๔๘.- 

 
๖,๐๔๘.- 

 
สั่งจ้าง 

ร้านมาสเตอร-์ดีไซน ์ ๖,๐๔๘.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒๑/๒๕๖๒ 
 ๑   มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๑๙ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง
ประจ าหมู่บ้าน 

๒๖๐.- 

 
๒๖๐.- 

 
สั่งจ้าง ร้านชัยการไฟฟ้า ๒๖๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๒/๒๕๖๒ 
๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒๐ จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งคัตเอาท์และ
เดินสายไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลอิปุ่ม (กองการศกึษา) 

๙,๐๐๐.- 

 
๙,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง ร้านเอกพานิชรุ่งเรือง ๙,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๓/๒๕๖๒ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 



แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

วันที่  ๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ 

 
จัดซื้อน้ ามันเดือน เมษายน ๒๑,๑๔๗.- ๒๑,๑๔๗.- 

ตกลงซื้อ 
ร้านเต้ & ตี้ปิโตเลียม ๒๑,๑๔๗.- มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗/๒๕๖๒ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล
เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน อิปุ่มเกมส์ ต้านยาเสพติด
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑๕,๕๘๐.- 

 
๑๕,๕๘๐.- 

 
สั่งซื้อ 

ร้านจงเจรญิ 

๑๕,๕๘๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๓/๒๕๖๒ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ๕,๖๒๘.- 

 
๕,๖๒๘.- 

 
สั่งซื้อ หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์ ๕,๖๒๘.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๔/๒๕๖๒ 

 ๑๗  เมษายน ๒๕๖๒ 
๔ จัดซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้

ในโครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมผู้สูงอายุประจ าปี ๒๕๖๒ 

๙,๑๐๐.- 

 
๙,๑๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านภูมิใจบริการ ๙,๑๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๕/๒๕๖๒ 

 ๓  เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 

 



-๒- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๕ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร

(ส านักปลัด) 
๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๖/๒๕๖๒ 

๑๗  เมษายน ๒๕๖๒ 
๖ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร 

(กองการศึกษา) 
๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๗/๒๕๖๒ 

๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 
๗ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร

(กองคลัง) 
๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๘/๒๕๖๒ 

๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 
๘ จัดซื้อวัสดสุ านักงานกระดาษถ่ายเอกสาร

(กองช่าง) 
๒,๖๐๐.- 

 
๒,๖๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านเดอะเบสทโ์อเอเซ็นเตอร ์ ๒,๖๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๖๙/๒๕๖๒ 

๑๗  เมษายน ๒๕๖๒ 
๙ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  ๒๗,๖๖๙.- 

 
๒๗,๖๖๙.- 

 
สั่งซื้อ ร้านชวินโรจน์วสัดุก่อสร้าง ๒๗,๖๖๙.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗๐/๒๕๖๒ 

๑๘  เมษายน ๒๕๖๒ 
๑๐ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๗๓๔.- 

 
๗๓๔.- 

 
สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๗๓๔.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗๑/๒๕๖๒ 

๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 
๑๑ จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 

(แบตเตอรี่) 
๖,๔๐๐.- 

 
๖,๔๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านทองพูนขนส่ง 

๖,๔๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๗๒/๒๕๖๒ 
๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒ 

 

 

 



-๓- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๑๒ จัดจ้างเหมาจัดสถานท่ีและตกแต่ง

สถานท่ีพร้อมเครื่องเสียง 
๒๐,๐๐๐.- 

 
๒๐,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง ร้านชัยการไฟฟ้า 

๒๐,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๔/๒๕๖๒ 

 ๑  เมษายน ๒๕๖๒ 
๑๓ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดือน เมษายน 
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายวินัย  กันยาประสิทธ์ิ ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๕/๒๕๖๒ 

 ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
๑๔ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดือน เมษายน 
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายหลั่น  พิมพ์เสนา ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๖/๒๕๖๒ 

 ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๕ จัดจ้างเหมาท าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน
ประชาชน อิปุ่มเกมส์ต้านยาเสพตดิ
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๓๐,๐๐๐.- 

 
๓๐,๐๐๐.- 

 สั่งจ้าง 

นางสุดใจ  สุขศร ี ๓๐,๐๐๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒๗/๒๕๖๒ 
 ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ 

๑๖ จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจดัเตรียม
และตกแต่งสถานท่ีพร้อมรื้อถอน

โครงการประเพณีวันผูสู้งอายุประจ าปี 
๒๕๖๒ 

๒๕,๐๐๐.- 

 
๒๕,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง ร้านชัยการไฟฟ้า ๒๕,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๘/๒๕๖๒ 
๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๗ จัดจ้างเหมาท าอาหารพร้อมอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่มโครงการประเพณี
สงกรานต์วันผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๔๘,๗๕๐.- 

 
๔๘,๗๕๐.- 

 
สั่งจ้าง นางสุดใจ  สุขศร ี ๔๘,๗๕๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๒๙/๒๕๖๒ 

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 



-๔- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๑๘ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนตส์่วนกลาง 

กค.๖๓๙๘ เลย 
๑,๗๐๐.- 

 
๑,๗๐๐.- 

 
สั่งจ้าง ร้านศักดิส์ิทธ์ิการยาง 

๑,๗๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๐/๒๕๖๒ 

 ๑๗  เมษายน ๒๕๖๒ 
๑๙ จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

สาธารณะ 
๑๐,๔๘๘.- 

 
๑๐,๔๘๘.- 

 
สั่งจ้าง นายคล้าย  ปัตถาพงษ ์ ๑๐,๔๘๘.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๑/๒๕๖๒ 

 ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 

วันที่  ๓๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (สพฐ) 
และนมอาหารเสรมินมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด) ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒ 
 ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๕๑๙,๔๘๒.๖๐.- 
 
 

๕๑๙,๔๘๒.๖๐.- 
 

สัญญาซื้อขาย 
(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย(อสค) 

๕๑๙,๔๘๒.๖๐.- 
 

มีผู้เสนอราคา
รายเดียว 

เลขท่ี  ๔/๒๕๖๒ 
๑๕ พฤษภาคม๒๕๖๒ 

๒ 

 
จัดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะในเขตพื้นท่ีต าบล 

๑๐๕,๐๐๐.- ๑๐๕,๐๐๐.- สัญญาทั่วไป 
(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย ์ ๑๐๕,๐๐๐.- มีผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

เลขท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
๒๙ พฤษภาคม๒๕๖๒ 

๓ 

 
จัดซื้อน้ ามันเดือน พฤษภาคม ๑๗,๔๓๕.- ๑๗,๔๓๕.- ตกลงซื้อ ร้านเต้ & ตี้ปิโตเลียม ๑๗,๔๓๕.- มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๘/๒๕๖๒ 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๔ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ ๔,๗๐๐.- 

 
๔,๗๐๐.- 

 
สั่งซื้อ 

ร้านชัยการไฟฟ้า 
๔,๗๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗๓/๒๕๖๒ 

๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๕ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน(ส านักปลัด) ๔,๑๑๒.- 

 
๔,๑๑๒.- 

 
สั่งซื้อ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น      

หล่มสักจ ากัด 
๔,๑๑๒.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗๔/๒๕๖๒ 

 ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

 



-๒- 

ล าดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
๖ จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณโ์ครงการสัตว์

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพาสุนัขบ้า 
๒๑,๐๐๐.- 

 
๒๑,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านพีบีทูเอส เซนเตอร ์ ๒๑,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗๕/๒๕๖๒ 

๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๗ จัดซื้อวัสดุชุดอปพร ๔๗,๐๐๐.- 

 
๔๗,๐๐๐.- 

 
สั่งซื้อ หจก.แสงตะวันโซ่ลา่เซลส ์ ๔๗,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗๖/๒๕๖๒ 

๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
๘ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ๓,๙๐๐.- 

 
๓,๙๐๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านชัยการไฟฟ้า ๓,๙๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗๗/๒๕๖๒ 

๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
๙ จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่งรถยนต์

ส่วนกลาง กค ๖๓๙๘ เลย 
๔,๓๕๐.- 

 
๔,๓๕๐.- 

 
สั่งซื้อ ร้านศักดิส์ิทธ์ิการยาง ๔,๓๕๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๗๘/๒๕๖๒ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๐ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดือน พฤษภาคม 
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายวินัย  กันยาประสิทธ์ิ ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๒/๒๕๖๒ 

 ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 
๑๑ จัดจ้างเหมารถรับ-สง่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดือน พฤษภาคม 
๘,๐๐๐.- 

 
๘,๐๐๐.- 

 
สั่งจ้าง นายหลั่น  พิมพ์เสนา ๘,๐๐๐.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๓/๒๕๖๒ 

 ๓๐  เมษายน ๒๕๖๒ 
๑๒ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก(กองช่าง)  
๑,๙๐๘.- 

 
๑,๙๐๘.- 

 
สั่งจ้าง หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร ์ ๑,๙๐๘.- 

 
มีผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
เลขท่ี  ๓๔/๒๕๖๒ 

๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

  

 


