
แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจดัจางรอบเดือน มกราคม 2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานติ้ว 

ขอมูล  ณ วันที่  1  กุมภาพันธ  2564 
 

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง 

1. 
 

จางซอมแซมทอเมนตประปา  หมูที่  12 23,700.- 23,700.- เฉพาะเจาะจง หจก.กอ กอ การชาง 
-ราคาที่เสนอ 
23,700.- 

หจก.กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
23,700.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขท่ี  
11/2564 

ลว. 5 ม.ค. 64 
2. 
 

จางซอมแซมถนน คสล. ซอยบรรจบ  ม.3 220,600.- 220,600 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ กอ การชาง 
-ราคาที่เสนอ 
220,600.- 

หจก.กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
220,600.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที่  
12/2564 

ลว. 12 ม.ค. 64 
3. 
 

จางกอสรางถนน คสล. ซอยวังฮาง  ม.6 145,700.- 145,700.- เฉพาะเจาะจง หจก.กอ กอ การชาง 
-ราคาที่เสนอ 
145,700.- 

หจก.กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
145,700.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที่  
13/2564 

ลว. 12 ม.ค. 64 
4. 
 

จางเหมาซอมแซมรถบรรทุกขยะ   
หมายเลขทะเบียน  81 – 8575 เพชรบูรณ 
 

5,980.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง สมบัติการชาง 
-ราคาที่เสนอ 
5,980.- 

สมบัติการชาง 
-ตกลงจางในราคา 
5,980.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งจาง 

ใบสั่งจางเลขท่ี 
14/2564 

ลว. 12 ม.ค. 64 
5 จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ  จํานวน 1 เครื่อง 6,000.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม 2521 

จํากัด 
-ราคาที่เสนอ 
6,000.- 

บริษัท สยาม 2521 
จํากัด 
-ตกลงซื้อในราคา 
6,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
10/2564 

ลว.  12 ม.ค. 64 

6 จักซื้อวัสดสุํานักงาน (สํานักปลดั) จํานวน 11 รายการ 5,942.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิศรีฟนิชชิ่ง  
จํากัด 
-ราคาที่เสนอ  
5,942.- 

หจก.เจรญิศรีฟนิชชิ่ง  
จํากัด 
-ตกลงซื้อในราคา 
5,942.- 
 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งจางเลขท่ี 
11/2564 

ลว. 12 ม.ค. 64 
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ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

7 จางกอสรางพนังกันตลิ่ง คสล. ซอยบาน 
นายสุชิน  นวลศรี ถึง บานนายประจักร  หนาแนน 
ม.3 

183,000.- 183,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 
-ราคาที่เสนอ 
183,000.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
183,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
14/2564 

ลว. 15 ม.ค. 64 
8 จางกอสรางพนังกันตลิ่ง คสล. สายบานแมเอก 

ถึง บานผูใหญนราทิพย  โสดา  ม.3 
170,300.- 170,300.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
170,300.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
170,300.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
15/2564 

ลว. 15 ม.ค. 64 
9 จางกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายในตั้งแต 

บานพอคําพอง  ผุยเงา  ม.4 
283,000.- 283,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
283,000.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
283,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
16/2564 

ลว. 18 ม.ค. 64 
10 จางกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขางถนนบริเวณ

หนาวัดศรีธรรมมา  ถึง รองมะยา  ม.8 
300,000.- 300,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
300,000.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
300,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
17/2564 

ลว. 18 ม.ค. 64 
11 จางกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  

หนาบานพอปุ  แกวแสง  ม.4 
160,700.- 160,700.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
160,700.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
160,700.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
18/2564 

ลว. 18 ม.ค. 64 
12 จางกอสรางถนน คสล. สายดงมะไฟ – วังเข็ง   

ม.6 
300,000.- 300,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
300,000.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
300,000.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
19/2564 

ลว. 20 ม.ค. 64 
13 จางถมดินซอมแซมขยายไหลถนนบริเวณ 

บานผูใหญหมูที่ 8  ม.8 
7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง หจก. กอ กอ การชาง 

-ราคาที่เสนอ 
7,500.- 

หจก. กอ กอ การชาง 
-ตกลงจางในราคา 
7,500.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งจาง 

สัญญาจางเลขที ่
20/2564 

ลว. 20 ม.ค. 64 
14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองการศึกษาฯ) 13,013.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง รานสวองรุงเรืองพาณิชย 

-ราคาที่เสนอ 
13,013.- 

รานสวองรุงเรืองพาณิชย 
-ตกลงซื้อในราคา 
13,013.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
12/2564 

ลว. 27 ม.ค. 64 
14 จัดซื้อโทรทัศนสี  ขนาด  43  นิ้ว   

 (กองการศึกษาฯ)  จํานวน  1 เครื่อง 
10,300.- ไมม ี เฉพาะเจาะจง รานนาโน - เทค 

-ราคาที่เสนอ 
10,300.- 

รานนาโน – เทค 
-ตกลงซื้อในราคา 
10,300.- 

เปนผูรับจางโดยตรง 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
13/2564 

ลว. 27 ม.ค. 64 

 



 
 

 

 
 
 


