
แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจดัจางรอบเดือน ตุลาคม 2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานติ้ว 

ขอมูล  ณ วันที่  2  พฤศจิกายน  2563 
 

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง 

1. 
 

จางเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอรสาํนักงาน 18,000.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง นายสําเนยีง  บุญรอด 
-ราคาที่เสนอ 
18,000.- 

 

นายสําเนยีง  บุญรอด 
-ตกลงจางในราคา 
18,000.- 
 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขที่  
1/2564 

ลว. 1 ต.ค. 63 

2. 
 

จางเหมาซอมแซม/บาํรุงรักษาระบบประปาหมูบาน 
ตําบลบานติ้ว 

300,000.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  กอนเอีย 
-ราคาที่เสนอ  
300,000.- 

นายสนั่น  กอนเอีย 
-ตกลงจางในราคา 
300,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
1/1564 

ลว. 1 ต.ค. 63 
3. 
 

เชาเครื่องถายเอกสาร 28,800.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง รานสรุสีหครุภณัฑ 
-ราคาที่เสนอ 
28,800.- 

รานสรุสีหครุภณัฑ 
-ตกลงเชานราคา 
28,800.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

สัญญเชาเลขที ่
1/2564 

ลว. 1 ต.ค. 63 
4. 
 

จางเหมาดูแลทําความสะอาดอาคารและบริเวณ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานติ้ว 

84,000.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง นางสาวนาวี  บัวภา 
-ราคาที่เสนอ 
84,000.- 

นางสาวนาวี  บัวภา 
-ตกลงจางในราคา 
84,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขที ่
2/2564 

ลว. 1 ต.ค. 63 
5 จัดซื้อพวงมาลา วันปยะมหาราช 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง รานกนกภณัฑ 

-ราคาที่เสนอ 
1,000.- 

รานกนกภณัฑ 
-ตกลงซื้อในราคา 
1,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
1/2564 

ลว.  20 ต.ค. 63 
6 จางหมาซอมรถบรรทุกขยะ   

หมายเลขทะเบียน  82 – 4899  เพชรบูรณ 
 

2,236.30.- 2,236.30.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สันติอิซูซ ุ
เพชรบูรณจํากัด  
-ราคาที่เสนอ  
2,236.30.- 

บริษัท สันติอิซูซุ 
เพชรบูรณจํากัด  
-ตกลงจางในราคา 
2,236.30.- 
 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขที ่
3/2564 

ลว. 22 ต.ค. 63 

 
 
 
 



-2-         แบบ สขร.1 
   

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

7 จางเหมาจัดทําปายวันลอยกระทง 4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง นายประเดิม  ผองแผน 
-ราคาที่เสนอ 
4,500.- 

นายประเดิม  ผองแผน 
-ตกลงจางในราคา 
4,500.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขท่ี 
4/2564 

ลว. 29 ต.ค. 63 
8 จางเหมาขบวนแห  1  ขบวน  

และชุดการแสดงงานวันลอยกระทง 
18,000.- 18,000.- เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  สุรินาม 

-ราคาที่เสนอ 
18,000.- 

นายปรีชา  สุรินาม 
-ตกลงจางในราคา 
18,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขท่ี 
5/2564 

ลว. 29 ต.ค. 63 
9 จางเหมาเวที  และวงดนตรี  

งานวันลอยกระทง 
35,000.- 35,000.- เฉพาะเจาะจง นายกี่  ธรรมเนยีม 

-ราคาที่เสนอ 
35,000.- 

นายกี่  ธรรมเนยีม 
-ตกลงจางในราคา 
35,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขท่ี 
6/2564 

ลว. 29 ต.ค. 63 
10 จางเหมาจัดทําตะเกียงไฟบริเวณทาน้ําลอบกระทง 

 
5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง นายรณชัย  กณัหา 

-ราคาที่เสนอ 
5,500.- 

นายรณชัย  กณัหา 
-ตกลงจางในราคา 
5,500.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขท่ี 
7/2564 

ลว. 29 ต.ค. 63 
11 จางซื้อพวงมาลาพิธีบวงสรวงพอขุนเมืองราด 

 
10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง รานกนกภณัฑ 

-ราคาที่เสนอ 
10,000.- 

รานกนกภณัฑ 
-ตกลงซื้อในราคา 
10,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
2/2564 

ลว. 29 ต.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


