
                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563                                                 แบบ สขร.1 
                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 
                                                                             วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ

ราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาบริหารงานบันทึก
ข้อมูล 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวิตรา 
โสดาธาตุ/7,000 

น.ส.ปวิตรา 
โสดาธาตุ/7,000 

เสนอราคาต่ าสุด 1/64 ลว.1ต.ค.
63 

2. จ้างซ่อมบ ารุงรักษา
รถบรรทุกน้ า 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง อู่เจ้าเมืองขุน/
5,500 

อู่เจ้าเมืองขุน/
5,500 

เสนอราคาต่ าสุด 2/64 ลว.14 
ต.ค.63 

3. จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตซูไทย
ยนต์/3,745 

บริษัทมิตซูไทย
ยนต์/3,745 

เสนอราคาต่ าสุด 1/64 ลว.12 
ต.ค.63 

4. จ้างเหมาจัดท ากระทง 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  
โพธิ์ค า/5,000 

นายประเสริฐ  
โพธิ์ค า/5,000 

เสนอราคาต่ าสุด 7/64 ลว.21ต.ค.
63 

5. จ้างเหมาจัดท าอาหาร่าง
และเครื่องดื่มโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมวันลอย
กระทง 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางจันสี ประทุม
วัน/10,000 

นางจันสี ประทุม
วัน/10,000 

เสนอราคาต่ าสุด 6/64 ลว.21 
ต.ค.63 

6. จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
โครงการวันลอยกระทง 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย/
1,800 

ร้านบ้านป้าย/
1,800 

เสนอราคาต่ าสุด 5/64 ล.ว.21
ต.ค.63 

7. จัดซื้อชุดไทยธรรมโครงการ
วันลอยกระทง 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกษมาเครื่อง
เขียน/2,000 

ร้านกษมาเครื่อง
เขียน/2,000 

เสนอราคาต่ าสุด 2/64 ล.ว.21
ต.ค.63 

8. จัดซื้อเครื่องดื่มโครงการ
ก าจัดวัชพืชตามแหล่งน้ า 

755 755 เฉพาะเจาะจง ร้านกษมาเครื่อง
เขียน/755 

ร้านกษมาเครื่อง
เขียน/755 

เสนอราคาต่ าสุด 3/64 ลว.21 
ต.ค.63 



                                                         
                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563                                                  แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 
วันที่ 30 ตุลาคม  2563 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

9. จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
โครงการวันลอยกระทง 

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย
ทองปัญญา/
22,000 

นายสมหมาย
ทองปัญญา/
22,000 

เสนอราคาต่ าสุด 3/64 ลว.21ต.ค.
63 

10 จ้างเหมาบริการเข้าเล่ม
เอกสาร 

4,760 4,760 เฉพาะเจาะจง ร้านวายุก็อปปี้/
4760 

ร้านวายุก็อปปี้/
4760 

เสนอราคาต่ าสุด 10/63 ลว.22 
ต.ค.63 

11. จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านนิคก้ีดีไซน์/
4,200 

ร้านนิคก้ีดีไซน์/
4,200 

เสนอราคาต่ าสุด 11/64 ลว.30 
ต.ค.63 

12. จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและ
ไฟแสงสีโครงการวันลอย
กระทง 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย
ทองปัญญา/
20,000 

นายสมหมาย
ทองปัญญา/
20,000 

เสนอราคาต่ าสุด 4/64ลว. 21 
ต.ค.64 

13. จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
โครงการก าจัดวัชพืชตาม
แหล่งน้ า 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านนิคก้ีดีไซน์/
500 

ร้านนิคก้ีดีไซน์/
500 

เสนอราคาต่ าสุด 9/64 ลว.22 
ต.ค.63 

14. 
 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวายุก็อปปี้/
42,000 

ร้านวายุก็อปปี้/
42,000 

เสนอราคาต่ าสุด 1/64 ลว.2 ต.ค.
63 

 
                                        



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563                                                แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 

วันที่ 30 ตุลาคม  2563 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ

ราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาจัดท าป้าย
หินแกรนิต 

24,378 34,378 เฉพาะเจาะจง นายประจักรชัย 
ประจักจิตร/
24,378 

นายประจักรชัย 
ประจักจิตร/
24,378 

เสนอราคาต่ าสุด 8/64 ลว.28ต.ค.
63 

16. จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 6,650 6,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวิตรา 
โสดาธาตุ/6,650 

น.ส.ปวิตรา 
โสดาธาตุ/6,650 

เสนอราคาต่ าสุด 12/64 ลว.30 
ต.ค.63 

17. จัดซื้ออาหารเสริมนม 82,579.20 82,579.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวัง
น้ าเย็น จ ากัด/
82,579.20 

สหกรณ์โคนมวัง
น้ าเย็น จ ากัด/
82,579.20 

เสนอราคาต่ าสุด 1/64 ลว.1 ต.ค.
63 

18. จ้างเหมาจัดท าพานพุ่ม
ดอกไม้สด 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นางนิด สืบพงษ์/
2,500 

นางนิด สืบพงษ์/
2,500 

เสนอราคาต่ าสุด 24/64 ลว.12 
ต.ค..63 

 
 
 
 
 
 
 
 


