
แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง
       รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ       

           และรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ หมายเลขทะเบียน 1 กภ
 3018

1,560             1,560        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทัทดำวมอเตอร์  เสนอ
รำคำ 1,560 บำท

ร้ำนทัทดำวมอเตอร์ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่24/2564   ลง
วนัที ่4 ธ.ค. 63

2 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 400               400          เฉพำะเจำะจง หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส 
เสนอรำคำ 400 บำท

หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่25/2564   ลง
วนัที ่16 ธ.ค. 63

3 จ้ำงซ่อมแอร์รถกูช้ีพ-กูภ้ัย 2,500             2,500        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอสสปีดคูล               
เสนอรำคำ 400 บำท

ร้ำนพีเอสสปีดคูล เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่26/2564   ลง
วนัที ่17 ธ.ค. 63

4 จ้างท าป้าย 7,960             7,960        เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำย                      
เสนอรำคำ 7,960 บำท

ร้ำนป้ำย เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่27/2564   ลง
วนัที ่21 ธ.ค. 63

5 จ้างเหมาเช่าพืน้ทีเ่วบ็ไซค์ 6,000             6,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีเอสคอมพิวเตอร์      
เสนอรำคำ 6,000 บำท

ร้ำนทีเอสคอมพิวเตอร์ เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงโดยตรง

สัญญำจ้ำง เลขที ่28/2564   ลง
วนัที ่24 ธ.ค. 63

6 จ้างเหมาซ่อมแซมโทรทัศน์ 1,520             1,520        เฉพำะเจำะจง นำยวรีะพงษ์    ไขศรี          
เสนอรำคำ 1,520 บำท

นำยวรีะพงษ์    ไขศรี - สัญญำจ้ำง เลขที ่29/2564   ลง
วนัที ่24 ธ.ค. 63

7 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บ-ขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน
มกรำคม  2564

14,400           15,600      เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง เริงชัยภูมิ       
เสนอรำคำ 15,600 บำท

นำยฉลอง เริงชัยภูมิ - สัญญำจ้ำง เลขที ่30/2564   ลง
วนัที ่30 ธ.ค. 63

8 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนกำรแพทยฉ์ุกเฉินเบือ้งต้น 
ประจ ำเดือนมกรำคม  2564

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

นำยทองคูณ  เมืองศรี - สัญญำจ้ำง เลขที ่31/2564     
ลงวนัที ่30 ธ.ค. 63

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,500             7,500        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด  โอเชีย่นมำร์
เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ  เสนอ
รำคำ 7,500 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด  โอเชีย่น
มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยสินค้ำโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่11/2564   
 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 63

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,200             8,200        เฉพำะเจำะจง หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส       
เสนอรำคำ 8,200 บำท

หจก. ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยสินค้ำโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่12/2564   
 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 63

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

ลงวนัที ่ 23    มีนำคม  2564
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 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง
       รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ       

           และรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
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เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

11 จัดซ้ือวสัดุตำมโครงกำรป้องกันฯ 2,115 2,115        เฉพำะเจำะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จ ำกัด เสอนรำคำ 2,115 บำท

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003
 จ ำกัด

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยสินค้ำโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่13/2564   
 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 63

12 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,600             4,600        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพยสิ์นทร เสนอรำคำ 
4,600 บำท

ร้ำนทรัพยสิ์นทร เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
ขำยสินค้ำโดยตรง

สัญญำซ้ือขำย เลขที ่14/2564   
 ลงวนัที ่30 ธ.ค. 63

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


