
แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจดัจางรอบเดือน ธันวาคม 2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานติ้ว 

ขอมูล  ณ วันที่  4  มกราคม  2564 
 

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง 

1. 
 

จัดซื้อนมโรงเรียนสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล 
(สพฐ.) 

439,489.78.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง บริษัทบุณยเกยีรติ
ไอศกรีม  จํากดั 
-ราคาที่เสนอ 
439,489.78.- 

บริษัทบุณยเกยีรติ
ไอศกรีม  จํากดั 
-ตกลงซื้อในราคา 
439,489.78.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  
6/2564 

ลว. 1 ธ.ค. 63 

2. 
 

จัดซื้อนมโรงเรียนสําหรับเด็กเล็กศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานติ้ว 

76,665.56.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง บริษัทบุณยเกยีรติ
ไอศกรีม  จํากดั 
-ราคาที่เสนอ  
76,665.56.- 

บริษัทบุณยเกยีรติ
ไอศกรีม  จํากดั 
-ตกลงซื้อในราคา 
76,665.56.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งซื้อ 

สัญญาซื้อเลขท่ี 
7/1564 

ลว. 1 ธ.ค. 63 

3. 
 

จัดซื้อใบเสร็จแบบตอเนื่อง 24,600.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรี  หนูเอียด 
-ราคาที่เสนอ 
24,600.- 

นางสาวจุรี  หนูเอียด 
-ตกลงซื้อในราคา 
24,600.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
5/2564 

ลว. 2 ธ.ค. 63 
4. 
 

จางเหมาซอมแซมรถกระเชา 
หมายเลขทะเบียน  82 – 3916 เพชรบูรณ 

3,816.69.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง บริษัท สันติอิซูซุ 
เพชรบูรณ  จํากดั  
-ราคาที่เสนอ 
3,816.69.- 

บริษัท สันติอิซูซุ 
เพชรบูรณ  จํากดั  
-ตกลงจางในราคา 
3,816.69.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขที ่
9/2564 

ลว. 2 ธ.ค. 63 

5 จางกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สามแยกตลาด ม.9 192,400.- 192,400.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 
-ราคาที่เสนอ 
192,400.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
192,400.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขท่ี 
1/2564 

ลว.  2 ธ.ค. 63 
6 จางหมาจัดทําปายโครงการปลูกปา 

 
600.- 600.- เฉพาะเจาะจง นายประเดิม  ผองแผน  

-ราคาที่เสนอ  
600.- 

นายประเดิม  ผองแผน 
-ตกลงจางในราคา 
600.- 
 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขที ่
10/2564 

ลว. 4 ธ.ค. 63 
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ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

7 จางกอสรางถนน คสล. ซอยปาสัก ม.6 198,200.- 198,200.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 
-ราคาที่เสนอ 
198,200.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
198,200.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
2/2564 

ลว. 8 ธ.ค. 63 
8 จางกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  

สายหลมสัก – บานติ้ว  ม.2 
341,700.- 341,700.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
341,700.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
341,700.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
3/2564 

ลว. 8 ธ.ค. 63 
9 จางกอสรางถนน คสล. สายเหลาบุงเพ – หนองผือ 

ม.10 
213,800.- 213,800.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
213,800.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
213,800.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
4/2564 

ลว. 8 ธ.ค. 63 
10 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายจําเนียร  

 ตนเพชร  ม.11 
29,400.- 29,400.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
29,400.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
29,400.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
5/2564 

ลว. 8 ธ.ค. 63 
11 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธภาษ ี 1,152.- - เฉพาะเจาะจง นายประเดิม  ผองแผน 

-ราคาที่เสนอ 
1,152.- 

นายประเดิม  ผองแผน 
-ตกลงจางในราคา 
1,152.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขท่ี 
11/2564 

ลว. 9 ธ.ค. 63 
12 จางเหมาซอมแวม/บํารุงรักษารถยนตสวนกลาง 

หมายเลขทะเบียน  กจ – 3740 เพชรบูรณ 
5,652.81 - เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซุออโต

เพชรบูรณ จาํกัด 
-ราคาที่เสนอ 
5,652.81.- 

บริษัท มิตซุออโต
เพชรบูรณ จาํกัด 
-ตกลงจางในราคา 
5,652.81.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขท่ี 
12/2564 

ลว. 16 ธ.ค. 63 

13 จางกอสรางถนน คสล. สายไรนาเจริญ – วังฮาง 
ม.12 

495,000.- 495,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 
-ราคาที่เสนอ 
495,000.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
495,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
6/2564 

ลว. 18 ธ.ค. 63 
14 จางเหมาจัดทําปายเจาบานที่ดีเปนศรีเมือง 

(ชวงเทศกาลปใหม) 
600.- - เฉพาะเจาะจง นายประเดิม  ผองแผน 

-ราคาที่เสนอ 
600.- 

นายประเดิม  ผองแผน 
-ตกลงจางในราคา 
600.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขท่ี 
13/2564 

ลว. 24 ธ.ค. 63 
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ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน  11  รายการ 8006.- - เฉพาะเจาะจง รานสวองรุงเรืองพาณิชย 
-ราคาที่เสนอ 
8,006.- 

รานสวองรุงเรืองพาณิชย 
-ตกลงซื้อในราคา 
8,006.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
8/2564 

ลว. 25 ธ.ค. 63 
16 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนที่มีติดตอ

ราชการ 
1,275.- - เฉพาะเจาะจง รานสวองรุงเรืองพาณิชย 

-ราคาที่เสนอ 
1,275.- 

รานสวองรุงเรืองพาณิชย 
-ตกลงซื้อในราคา 
1,275.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
9/2564 

ลว. 28 ธ.ค. 63 
17 จางกอสรางถนน คสล. ซอยนางลม  อินหา  ม.5 70,400.- 70,400.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
70,400.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
70,400.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
7/2564 

ลว. 29 ธ.ค. 63 
18 จางกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางสมัย  ลาคํา 

ม.11 
62,400.- 62,400.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
62,400.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
62,400.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
8/2564 

ลว. 29 ธ.ค. 63 
19 จางกอสรางถนน คสล. สอยรอบหนองผือ  ม.10 282,900.- 282,900.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
282,900.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
282,900.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
9/2564 

ลว. 29 ธ.ค. 63 
20 จางขยายทอเมนตประปาหมูบาน  สายบานตาบุญ 

ม.8 
40,700.- 40,700.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
40,700.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
40,700.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
10/2564 

ลว. 29 ธ.ค. 63 
21 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค  (สํานักปลัด) 14,500.- 14,500.- เฉพาะเจาะจง ราน PPC คอมพิวเตอร 

-ราคาที่เสนอ 
14,500.- 

ราน PPC คอมพิวเตอร 
-ตกลงซื้อในราคา 
14,500.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งซื้อ 

สัญญาซื้อ
คอมพิวเตอรเลขที ่

1/2564 
ลว. 30 ธ.ค. 63 

21 จัดซื้อเครื่องปริ้น  (สํานักปลัด) 8,190.- 8,190.- เฉพาะเจาะจง ราน PPC คอมพิวเตอร 
-ราคาที่เสนอ 
8,190.- 

ราน PPC คอมพิวเตอร 
-ตกลงซื้อในราคา 
8,190.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งซื้อ 

สัญญาซื้อ
คอมพิวเตอรเลขที ่

2/2564 
ลว. 30 ธ.ค. 63 

 
 



 
 


