
แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง
       รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ       
           และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง
19,260           19,260      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด  โอเชีย่นมำร์

เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ   เสนอ
รำคำ 19,260  บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด  โอเชีย่น
มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำเช่ำเลขที ่1/2564       
ลงวนัที ่1 ต.ค.63

2
จ้ำงเหมำบริกำรเก็บ-ขยะมูลฝอย ประจ ำเดือนตุลำคม
 2563

15,600           15,600      เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง เริงชัยภูมิ  เสนอ
รำคำ15,600

นำยฉลอง เริงชัยภูมิ - สัญญำจ้ำง เลขที ่1/2564     
ลงวนัที ่1ต.ค.63

3
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนกำรแพทยฉ์ุกเฉินเบือ้งต้น 
ประจ ำเดือนตุลำคม 2563

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

นำยทองคูณ  เมืองศรี - สัญญำจ้ำง เลขที ่2/2564     
ลงวนัที ่1 ต.ค.63

4
จ้างเหมาพนักงานทัว่ไป สังกัด ส านักงานปลัด 
ประจ าเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564

54,000           54,000      เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชิดำ  อับประมำโท 
เสนอรำคำ 54,000 บำท

นำงสำวนุชิดำ อับประมำโท - สัญญำจ้ำง เลขที ่3/2564     
ลงวนัที ่1 ต.ค.63

5
จ้างเหมาบริการพนักงานทัว่ไป ปฏิบัติงานในส่วนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์(ส่วนกลาง)

54,000           54,000      เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรอุมำ  อุต้น  เสนอ
รำคำ 54,000 บำท

นำงสำวอรอุมำ  อุต้น - สัญญำจ้ำง เลขที ่4/2564     
ลงวนัที ่1ต.ค.63

6
จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์(ส่วนกลำง)จ้ำงเหมำ
พนักงำนขับรถยนต์(ส่วนกลำง)

54,000           54,000      เฉพำะเจำะจง นำยบุญจันทร์  โทรัตน์ เสนอ
รำคำ 54,000 บำท

นำยบุญจันทร์  โทรัตน์ - สัญญำจ้ำง เลขที ่5/2564 ลง
วนัที ่1 ต.ค.63

7
จ้ำงซ่อมรถกูช้ีพ-กูภ้ัยรถยนต์นัง่ (กูช้ีพ) ยีห่้อ 
MITSUBISHหมำยเลขจดทะเบียน นข 3669

8,450             8,450        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.ท.ีเซอร์วสิ         
เสนอรำคำ 8,450 บำท

ร้ำน เอส.ท.ีเซอร์วสิ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่6/2564 ลง
วนัที ่12 ต.ค.63

8
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมูบ่้ำน หมูท่ี ่4 บ้ำนหม้อ จำกบ้ำนนำยกรีฑำพล เพ็ง
สวรรค์ – บ้ำนนำยจอมศรี สะพังเงิน

115,000         119,000    เฉพำะเจำะจง หจก.ยอดวงศ์ก่อสร้ำง 2015 
เสนอรำคำ 115,000 บำท

หจก.ยอดวงศ์ก่อสร้ำง 2015 เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่7/2564 ลง
วนัที ่22 ต.ค.63

9
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมูบ่้ำน หมู ่๔ บ้ำนหม้อ จำกบ้ำนนำยวทิยำ จันทชำติ
 – บ้ำนนำยธรีพงษ์ รอดพึง่

376,000         381,500    เฉพำะเจำะจง หจก.ยอดวงศ์ก่อสร้ำง 2015  
เสนอรำคำ 376,000 บำท

หจก.ยอดวงศ์ก่อสร้ำง 2015 เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่8/2564 ลง
วนัที ่22 ต.ค.63

แบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ .ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำไห  อ ำเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธำนี

ลงวนัที ่  23   มีนำคม  2564



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง
       รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ       
           และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

10
 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมูบ่้ำน บ้ำนคอนเลียบ หมู ่3 จำกบ้ำนนำยเคน บุญ
รำชำ - บ้ำนนำงกำบมำ สิงหำพรม

318,000 323,000    เฉพำะเจำะจง หจก.ยอดวงศ์ก่อสร้ำง 2015  
เสนอรำคำ 318,000 บำท

หจก.ยอดวงศ์ก่อสร้ำง 2015 เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่9/2564 ลง
วนัที ่22 ต.ค.63

11
จ้ำงเหมำบริกำรพนักทัว่ไปปฎิบัติหน้ำทีก่องกำรศึกษำ
ศำสนำและวฒันธรรม ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563

8,700             8,700        เฉพำะเจำะจง  นำงสำวกัญญำภัค เหล่ำผง 
เสนอรำคำ 8,700 บำท

นำงสำวกัญญำภัค เหล่ำผง - สัญญำจ้ำง เลขที ่10/2564 ลง
วนัที ่30 ต.ค.63

12
จ้ำงเหมำบริกำรพนักทัว่ไปปฎิบัติหน้ำทีก่องกำรศึกษำ
ศำสนำและวฒันธรรม ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563

8,700             8,700        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสำวติรี  เสนห์ดี      
เสนอรำคำ 8,700 บำท

นำงสำวสำวติรี  เสนห์ดี - สัญญำจ้ำง เลขที ่11/2564 ลง
วนัที ่30 ต.ค.63

13
จ้ำงเหมำบริกำรเก็บ-ขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2563

15,600           15,600      เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง เริงชัยภูมิ       
เสนอรำคำ 15,600 บำท

นำยฉลอง เริงชัยภูมิ - สัญญำจ้ำง เลขที ่12/2564     
ลงวนัที ่30 ต.ค.63

14
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนกำรแพทยฉ์ุกเฉินเบือ้งต้น 
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563

45,000           45,000      เฉพำะเจำะจง นำยทองคูณ  เมืองศรี  เสนอ
รำคำ45,000 บำท

นำยทองคูณ  เมืองศรี - สัญญำจ้ำง เลขที ่13/2564     
ลงวนัที ่30 ต.ค.63

15 จัดซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

100,000         100,000    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอเพ็ญ 
จ ำกัด     เสนอรำคำ  100,000
 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอ
เพ็ญ จ ำกัด

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่1/2564   
 ลงวนัที ่1 ต.ค. 63

16 จัดซ้ือเรือท้องแบนท้องไฟเบอร์กลาส ๑๗ ฟุต
74,000           84,000      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.พงษ์เจริญทรัพย ์     

เสนอรำคม 74,000 บำท
หจก.ส.พงษ์เจริญทรัพย์ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

ขำยโดยตรง
สัญญำซ้ือขำย เลขที ่2/2564   
 ลงวนัที ่20 ต.ค. 63

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


