
แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือน้้ำด่ืม 15,000.00       10 บำท/ถัง เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรีนทรีวอเตอร์ ร้ำนตองทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 01/2564
รำคำที่เสนอ 10.00บำท/ถัง รำคำที่เสนอ 10.00บำท/ถัง และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
2 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 42,000.00       0.35 บำท/แผ่น เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 02/2564

เดือนละ 2,500 บำท รำคำที่เสนอ 0.35 บำท/แผ่น รำคำที่เสนอ 0.35 บำท/แผ่น และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2563
เหมำจ่ำยเดือนละ 2,500 บำท เหมำจ่ำยเดือนละ 2,500 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
ส่วนเกินคิด .035 บำท/แผ่น ส่วนเกินคิด .035 บำท/แผ่น

3 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำพร   ขันเขต น.ส.สุภำพร   ขันเขต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 01/2564
รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
4 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง น.ส.พลอย  ชุ่มเย็น น.ส.พลอย  ชุ่มเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 02/2564

รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพงษ์   ศรีหำวงษ์ นำยฐิติพงษ์   ศรีหำวงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 03/2564
รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
6 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง น.ส.วัชรำภรณ์   สำระณำ น.ส.วัชรำภรณ์   สำระณำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 04/2564

รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 32,000.00       32,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยกตัญญู  โพนธำตุ นำยกตัญญู  โพนธำตุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 05/2564
รำคำที่เสนอ 32,000 บำท/4 เดือน รำคำที่เสนอ 32,000 บำท/4 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
8 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 32,000.00       32,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ  ปันหอม นำยวิชำญ  ปันหอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 06/2564

รำคำที่เสนอ 32,000 บำท/4 เดือน รำคำที่เสนอ 32,000 บำท/4 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  มีนำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564  (1)



ภำยในวงเงินงบประมำณ
9 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 32,000.00       32,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยเตือนใจ  รอดบุญมำ นำยเตือนใจ  รอดบุญมำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 07/2564

รำคำที่เสนอ 32,000 บำท/4 เดือน รำคำที่เสนอ 32,000 บำท/4 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยทองวัน    นำมอน นำยทองวัน    นำมอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 08/2564
รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
11 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์   หล้ำคอม นำยอำทิตย์   หล้ำคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 09/2564

รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง น.ส.เกษรัตน์  ศรีต่ำงค้ำ น.ส.เกษรัตน์  ศรีต่ำงค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 10/2564
รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
13 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง น.ส. ธำรำรัตน์  กลำงโชคชัย น.ส. ธำรำรัตน์  กลำงโชคชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 11/2564

รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตรำ   หำญจิตร น.ส.จิตรำ   หำญจิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 12/2564
รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
15 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง น.ส.แคทรียำ  กันยุบล น.ส.แคทรียำ  กันยุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 13/2564

รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำพร   บุตรแก้ว น.ส.วรำพร   บุตรแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 14/2564
รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
17 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยประพัฒน์   หล้ำคอม นำยประพัฒน์   หล้ำคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 15/2564

รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที่เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,000.00         360.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.อนันต์ น.ส.อนันต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 03/2565
เสนอรำคำ 1,300 บำท เสนอรำคำ 1,300 บำท และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 14 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
19 หมึกพิมพ์รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง 5,500.00         5,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มคอมพิวเตอร์ ร้ำนเอ็มคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 04/2564



เสนอรำคำ 5,500 บำท เสนอรำคำ 5,500 บำท และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 แบบพิมพ์เลือกต้ัง 5,294.50         5,294.50            เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 05/2565
เสนอรำคำ 5,294.50บำท เสนอรำคำ 5,294.50บำท และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
21 ซ่อมแซมแท็ปเล็ต กองคลัง 3,000.00         3,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสร้ำงคอมคอมพิวเตอร์ ร้ำนสร้ำงคอมคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 16/2565

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 จัดท้ำตรำยำง 3,650.00         3,650.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเคกิ๊ฟ ร้ำนโอเคกิ๊ฟ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 17/2565
เสนอ 3,650 บำท เสนอ 3,650 บำท และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 15 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
23 จัดท้ำตรำยำง 800.00           800.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเคกิ๊ฟ ร้ำนโอเคกิ๊ฟ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 18/2565

เสนอ 800 บำท เสนอ 800 บำท และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ภำคเรียน 1/2563100,000.00     7.82/กล่อง เฉพำะเจำะจง อสค. อสค. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สซ. 01/2564
รำคำที่เสนอ 7.82 บำท/ถุง รำคำที่เสนอ 7.82 บำท/ถุง ตำม พรบ. ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงศำลำประชำคม บ้ำนเชียงดำ379,000.00     378,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้ำง ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 01/2565
รำคำที่เสนอ 378,800.00 บำท รำคำที่เสนอ 378,800.00 บำท และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
23 จ้ำงเหมำปรับปรุงห่องเกษตรเป็นห้องท้ำงำน กองช่ำง100,000.00     98,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้ำง ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 02/2565

รำคำที่เสนอ 98,000.00 บำท รำคำที่เสนอ 98,000.00 บำท และเสนอรำคำต้่ำสุด ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง


