
แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง
       รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ         
         และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงซ่อมรถกูช้ีพ-กูภ้ัยรถยนต์นัง่ (กูช้ีพ) ยีห่้อ 
MITSUBISHหมำยเลขจดทะเบียน นข 3669 1,500             1,500        เฉพำะเจำะจง

ร้ำน เอส.ท.ีเซอร์วสิ         
เสนอรำคำ 1,500 บำท

ร้ำน เอส.ท.ีเซอร์วสิ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่14/2564   ลง
วนัที ่9  พ.ย. 63

2 จ้ำงเหมำเกรดบ่อขยะ
2,500             2,500        เฉพำะเจำะจง

นำยวโิชค  กวนสุพรรณ     
เสนอรำคำ 2,500 บำท

นำยวโิชค  กวนสุพรรณ - สัญญำจ้ำง เลขที ่15/2564     
ลงวนัที ่24  พ.ย. 63

3 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
1,104             1,104        เฉพำะเจำะจง

ร้ำนป้ำย                      
เสนอรำคำ 1,104 บำท

ร้ำนป้ำย เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่16/2564     
ลงวนัที ่24 พ.ย. 63

4 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
5,315             5,315        เฉพำะเจำะจง

ร้ำนรุ่งรัตน์บริกำร  เสนอรำคำ 
5,315 บำท

ร้ำนรุ่งรัตน์บริกำร เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่17/2564     
ลงวนัที ่24 พ.ย. 63

5 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์
4,000             4,000        เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทัทดำวมอเตอร์  เสนอรำคำ
 4,000 บำท

ร้ำนทัทดำวมอเตอร์ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่18/2564     
ลงวนัที ่25 พ.ย. 63

6 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปร้ิน
1,700             1,700        เฉพำะเจำะจง

หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส เสนอ
รำคำ 1,700 บำท

หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่19/2564   ลง
วนัที ่25 พ.ย. 63

7 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนกำรแพทยฉ์ุกเฉินเบือ้งต้น 
ประจ ำเดือนธนัวำคม 2563 46,500           46,500      เฉพำะเจำะจง

นำยทองคูณ  เมืองศรี  เสนอ
รำคำ 46,500 บำท

นำยทองคูณ  เมืองศรี สัญญำจ้ำง เลขที ่20/2564     
ลงวนัที ่30 พ.ย. 63

8 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บ-ขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน
ธนัวำคม2563 15,600           15,600      เฉพำะเจำะจง

นำยฉลอง เริงชัยภูมิ       เสนอ
รำคำ 15,600 บำท

นำยฉลอง เริงชัยภูมิ สัญญำจ้ำง เลขที ่21/2564   ลง
วนัที ่ 30 พ.ย. 63

9 จ้ำงเหมำบริกำรพนักทัว่ไปปฎิบัติหน้ำทีก่องกำรศึกษำ
ศำสนำและวฒันธรรม ประจ ำเดือนธนัวำคม 2563 ถึง
เดือนกันยำยน 2564

90,000           90,000      เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสำวติรี  เสนห์ดี      
เสนอรำคำ 90,000 บำท

นำงสำวสำวติรี  เสนห์ดี สัญญำจ้ำง เลขที ่22/2564   ลง
วนัที ่ 30 พ.ย. 63

แบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน พ .ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำไห  อ ำเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธำนี

ลงวนัที ่  23   มีนำคม  2564
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ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง
       รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ         
         และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักทัว่ไปปฎิบัติหน้ำทีก่องกำรศึกษำ
ศำสนำและวฒันธรรม ประจ ำเดือนธนัวำคม 2563 ถึง
เดือนกันยำยน 2564

90,000           90,000      เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวกัญญำภัค เหล่ำผง 
เสนอรำคำ  90,000 บำท

นำงสำวกัญญำภัค เหล่ำผง สัญญำจ้ำง เลขที ่23/2564 ลง
วนัที ่30 พ.ย. 63

11 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถบรรทุกขยะ
5,800             5,800        เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทัทดำวมอเตอร์             
เสอนรำคำ 5,800 บำท

ร้ำนทัทดำวมอเตอร์ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่3/2564   
 ลงวนัที ่ 5 พ.ย. 63

12 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นมกล่อง)  ให้แก่ ศพด.

14,779.80       14,779.80  เฉพำะเจำะจง
บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 
จ ำกัด  เสอนรำคำ 14,779.80 
บำท

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร
ดักส์ จ ำกัด

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่4/2564   
 ลงวนัที ่4 พ.ย. 63

13 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นมกล่อง)  ให้แก่ สพฐ.

43,870.20       43,870.20  เฉพำะเจำะจง
บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 
จ ำกัด  เสอนรำคำ 43,870.20 
บำท

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร
ดักส์ จ ำกัด

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่5/2564   
 ลงวนัที ่4 พ.ย. 63

14 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน
21,491           21,491      เฉพำะเจำะจง

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จ ำกัด เสอนรำคำ 21,491 บำท

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003
 จ ำกัด

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่6/2564   
 ลงวนัที ่25 พ.ย. 64

15 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์
43,580           43,580      เฉพำะเจำะจง

หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส       
เสนอรำคำ 43,580 บำท

หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่7/2564   
 ลงวนัที ่25 พ.ย. 64

16 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์

2,500             2,500        เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด  โอเชีย่นมำร์
เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ  เสนอรำคำ
 2,500 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด  โอเชีย่น
มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่8/2564   
 ลงวนัที ่25 พ.ย. 64

17 ซ้ือจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัดศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
88,830 88,830 เฉพำะเจำะจง

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 
จ ำกัด เสนอรำคำ 88,830 บำท

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร
ดักส์ จ ำกัด

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่9/2564   
 ลงวนัที ่30 พ.ย. 64

18 ซ้ือจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. 
250,698 250,698    เฉพำะเจำะจง

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 
จ ำกัด เสนอรำคม 250,698 บำท

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร
ดักส์ จ ำกัด

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่10/2564   
 ลงวนัที ่30 พ.ย. 64

                                  (ลงชือ่)                                             เจ้ำหนำ้ที่พัสดุ                                               (ลงชือ่)

                                              (นำงสำวพิมพ์ชนก  แสนสิทธิ)์ (นำยบวัลำ    พลยศ)


