
      แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 

        

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง  
 ราคากลาง  วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการบุคลากร
ส่งเสริมด้านการศึกษา (ศษ.) 

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพิชญา  อินทร์นอก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

    เลขที่ 1/2565        
ลว 1 ต.ค.64 

2 จ้างเหมาบริการทั่วไป       
(คนสวน) 

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ  วันทรชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

    เลขที่ 2/2565        
ลว 1 ต.ค.64 

3 จ้างเหมาบริการทั่วไป คนท า
ความสะอาด ศพด. ตาเนิน 

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรองเพชร  พุฒทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

    เลขที่ 3/2565        
ลว 1 ต.ค.65 

4 จ้างเหมาบริการทั่วไป คนท า
ความสะอาด ศพด. โกรกกุลา 

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางน้อย  ระกานอก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

    เลขที่ 4/2565        
ลว 1 ต.ค.65 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง  
 ราคากลาง  วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5 จ้างเหมาบริการทั่วไป คนท า
ความสะอาด ศพด. หนอง
แขม 

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางหอมหวล บุญเลิศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

    เลขที่ 5/2565        
ลว 1 ต.ค.64 

6 จ้างเหมาบริการทั่วไปคนท า
ความสะอาดตลาดชุมชน 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จ าลอง  ทับพรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

    เลขที่ 6/2565        
ลว 1 ต.ค.64 

7 จ้างเหมาบริการทั่วไปคนท า
ความสะอาด สนง. อบต.ตา
เนิน 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายใจ  วงษ์นา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

    เลขที่ 7/2565        
ลว 1 ต.ค.64 

8 จ้างเหมาซ้อมคอมพิวเตอร์ 
(สป) 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเอส คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

    เลขที่ 8/2565        
ลว 20 ต.ค.64 

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ข้อบัญญัติ 

14,101.00 14,101.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคิวซี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

    เลขที่ 9/2565        
ลว 20 ต.ค.64 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง  
 ราคากลาง  วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 จ้างเหมาซ่อมแอร์ (ส านัก
ปลัด) 

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านรักแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

  เลขที่ 10/2565      
ลว 20 ต.ค.64 

11 จ้างเหมาบ ารุงรักษารถยนต์    
วีโก้ (คันสีขาว) 

6,043.25 6,043.25 เฉพาะเจาะจง โตโยต้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

  เลขที่ 22/2565      
ลว 29 ต.ค.65 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการสั่งซื้อในรอบ เดือน  ตุลาคม  2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  อ าเภอเนินสง่า  จังหวดัชัยภูม ิ

        

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/จัด

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,144.00 4,144.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 1/2565      
ลว 1 ต.ค.64 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
เลือกตั้ง 

4,365.00 4,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล็อตแมน2 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

เลขที่ 11/2565      
ลว 22 ต.ค.64 

 

 


