
แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง        รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ             
     และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนลูกรังภำยในหมูบ่้ำนเตำไห
 หมูท่ี ่1 บ้ำนเตำไห

107,000             110,000 เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำวรรณบิลด้ิง 
  เสนอรำคำ 107,000 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำ
วรรณบิลด้ิง

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่34/2564     
ลงวนัที ่11  ก.พ. 64

2
จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนลูกรังภำยในหมูบ่้ำน    
หมูท่ี ่4 บ้ำนหม้อ 

24,500                 25,000 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำวรรณบิลด้ิง  
 เสนอรำคำ 24,500 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำ
วรรณบิลด้ิง

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่35/2564     
ลงวนัที ่11  ก.พ. 64

3
จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนลูกรังภำยในหมูบ่้ำน    
หมูท่ี ่5 บ้ำนคอนสวรรค์ 

354,000             360,000 เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำวรรณบิลด้ิง 
  เสนอรำคำ 354,000 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำ
วรรณบิลด้ิง

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่36/2564     
ลงวนัที ่11  ก.พ. 64

4
จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนลูกรังภำยในหมูบ่้ำน     
หมูท่ี ่6 บ้ำนสินเจริญ

210,000             214,000 เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำวรรณบิลด้ิง 
  เสนอรำคำ 210,000 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำ
วรรณบิลด้ิง

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่37/2564     
ลงวนัที ่11  ก.พ. 64

5
จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนลูกรังภำยในหมูบ่้ำน    
หมูท่ี ่8 บ้ำนสร้ำงกวำง

24,500                 25,000 เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำวรรณบิลด้ิง 
  เสนอรำคำ 24,500 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด วภิำ
วรรณบิลด้ิง

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่38/2564     
ลงวนัที ่11  ก.พ. 64

6
 จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนลูกรังภำยในหมูบ่้ำน หมู่
ที ่๒ บ้ำนนำพัง

24,500           25,000      เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด น้องมำยด์ กำร
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 24,500 บำท

 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด น้อง
มำยด์ กำรก่อสร้ำง

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่39/2564     
ลงวนัที ่11  ก.พ. 64

7
 จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนลูกรังภำยในหมูบ่้ำน หมู่
ที ่3 บ้ำนคอนเลียบ 

77,500           80,000      เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด น้องมำยด์ กำร
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 77,500 บำท

 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด น้อง
มำยด์ กำรก่อสร้ำง

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่40/2564     
ลงวนัที ่11  ก.พ. 64

8
จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนลูกรังภำยในหมูบ่้ำน หมูท่ี่
 7 บ้ำนโนนสวำง

24,500           25,000      เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด น้องมำยด์ กำร
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 24,500 บำท

 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด น้อง
มำยด์ กำรก่อสร้ำง

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่41/2564     
ลงวนัที ่11  ก.พ. 64

9
จ้ำงเหมำท ำตรำยำง 570               570          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมคิดกำรพิมพ์              

เสนอรำคำ 570 บำท
ร้ำนสมคิดกำรพิมพ์ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงโดยตรง
สัญญำจ้ำง เลขที ่42/2564     

ลงวนัที ่16  ก.พ. 64

10
จ้ำงซ่อมแซมรถ 6 ล้อ 2,750 2,750        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทัทดำวมอเตอร์              

เสนอรำคำ 2,750 บำท
ร้ำนทัทดำวมอเตอร์ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงโดยตรง
สัญญำจ้ำง เลขที ่43/2564     

ลงวนัที ่16  ก.พ. 64

11
จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำ 2,750             2,750        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทัทดำวมอเตอร์              

เสนอรำคำ 2,750 บำท
ร้ำนทัทดำวมอเตอร์ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงโดยตรง
สัญญำจ้ำง เลขที ่44/2564     

ลงวนัที ่18  ก.พ. 64

แบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ ์พ .ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำไห  อ ำเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธำนี

ลงวนัที ่  23   มีนำคม  2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง        รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ             
     และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

12
จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง 
ทะเบียน กย 3350

1,100             1,100        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทัทดำวมอเตอร์              
เสนอรำคำ 1,100 บำท

ร้ำนทัทดำวมอเตอร์ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่45/2564     
ลงวนัที ่18  ก.พ. 64

13
จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ 1,400             1,400        เฉพำะเจำะจง นำยอุทอง  ยศอ่อน             เสนอ

รำคำ 1,400 บำท
นำยอุทอง  ยศอ่อน เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงโดยตรง
สัญญำจ้ำง เลขที ่46/2564     

ลงวนัที ่18  ก.พ. 64

14
จ้ำงเหมำเกรดบ่อขยะ 2,000             2,000        เฉพำะเจำะจง  นำยวโิชค  กวนสุพรรณ        

เสนอรำคำ 2,000 บำท
นำยวโิชค  กวนสุพรรณ - สัญญำจ้ำง เลขที ่47/2564     

ลงวนัที ่22 ก.พ. 64

15
จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันป้องกันโควคิ 5,933             5,933        เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำย                         เสนอ

รำคำ  5,933 บำท
ร้ำนป้ำย เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงโดยตรง
สัญญำจ้ำง เลขที ่48/2564     

ลงวนัที ่22 ก.พ. 64

16
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนกำรแพทยฉ์ุกเฉินเบือ้งต้น
 ประจ ำเดือนมีนำคม 2564

46,500           46,500      เฉพำะเจำะจง นำยทองคูณ  เมืองศรี          เสนอ
รำคำ 46,500 บำท

นำยทองคูณ  เมืองศรี - สัญญำจ้ำง เลขที ่49/2564     
ลงวนัที ่25 ก.พ. 64

17
จ้ำงเหมำบริกำรเก็บ-ขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน
มีนำคม 2564

16,800           16,800      เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง เริงชัยภูมิ             
เสนอรำคำ 16,800 บำท

นำยฉลอง เริงชัยภูมิ - สัญญำจ้ำง เลขที่50/2564     
ลงวนัที ่25ก.พ. 64

18

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 22,470           22,470      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด  โอเชีย่นมำร์เก็ต
ต้ิง แอนด์ โอ.เอ   เสนอรำคำ 
22,470  บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด  โอเชีย่น
มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำเช่ำเลขที ่2/2564       
ลงวนัที ่25 ก.พ. 64

19
จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 11,223           11,223      เฉพำะเจำะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จ ำกัด  

  เสนอรำคำ 11,223 บำท
บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003
 จ ำกัด

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยสินค้ำโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่23/2564   
 ลงวนัที ่5  ก.พ. 64

20
จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,915             6,915        เฉพำะเจำะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จ ำกัด  

  เสนอรำคำ 11,223 บำท
บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003
 จ ำกัด

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยสินค้ำโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่24/2564   
 ลงวนัที ่5  ก.พ. 64

21
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 2,850             2,850        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์เจริญวสัดุ              เสนอ

รำค 2,850 บำท
ร้ำนพงษ์เจริญวสัดุ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

ขำยสินค้ำโดยตรง
สัญญำซ้ือขำย เลขที ่25/2564   

 ลงวนัที ่5  ก.พ. 64

22
จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,230           10,230      เฉพำะเจำะจง หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส       

เสนอรำคำ 10,230 บำท
หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

ขำยสินค้ำโดยตรง
สัญญำซ้ือขำย เลขที ่26/2564   

 ลงวนัที ่5  ก.พ. 64

                                  (ลงชือ่)                                             เจ้ำหนำ้ที่พัสดุ                                               (ลงชือ่)
                                              (นำงสำวพิมพ์ชนก  แสนสิทธิ)์ (นำยบวัลำ    พลยศ)


