
 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 

  
      

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  วงเงิน

จัดซื้อ/จัดจ้าง   
 ราคากลาง  วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้บริหาร
และห้องปลัด อบต.ตาเนิน 

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมประสงค์  
แก้วก าเนิด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 55/2565      
ลว 1 ธ.ค.64 

2 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 56/2565      
ลว 20 ธ.ค.64 

3 ซ่อมแซมถนนเรียบคลองหนอง
ปลากิ้ง ม.8  

94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 57/2565      
ลว 22 ธ.ค.64 

4 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสาย
หนองกระทุ่มด้าน ถึงหนองระกอ 
ม.9 

28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 58/2565      
ลว 22 ธ.ค.64 



 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  วงเงิน

จัดซื้อ/จัดจ้าง   
 ราคากลาง  วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสาย
สามหลักพัฒนาถึงหนองกระทุ่ม
ด้านถึงหนองตอ 

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 59/2565      
ลว 22 ธ.ค.64 

6 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสาย
ตลุกหินถึงหนองแดง ม.9 

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคธนากร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 60/2565      
ลว 21 ธ.ค.64 

7 จ้างเหมาท าป้ายกองคลัง/สวัสดีปี
ใหม่ 

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 61/2565      
ลว 22 ธ.ค.64 

8 จ้างเหมาท าป้ายสวัสดีปีใหม่ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการตกลง

ราคา 

เลขที่ 62/2565      
ลว 22 ธ.ค.64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการสั่งซื้อในรอบ เดือน ธันวาคม 2564  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชยภูม ิ

        

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อถุงยังชีพ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนับตังส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 19/2565      
ลว 1 ธ.ค.64 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 2,655.00 2,566.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองฉิม
คอนกรีต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 20/2565      
ลว 1 ธ.ค.64 

3 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนับตังส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 21/2565      
ลว 8 ธ.ค.64 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชรญา
พาณิจย์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 22/2565      
ลว 21ธ.ค.64 

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป.) 7,878.00 7,878.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชรญา
พาณิจย์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 23/2565      
ลว 22ธ.ค.64 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศษ.) 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 24/2565      
ลว 22ธ.ค.64 

7 จัดซื้อชุดตรวจ ATK (สป.) 8,280.00 8,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนับตังส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 25/2565      
ลว 28ธ.ค.64 

8 จัดซื้อชุดตรวจ ATK  8,340.00 8,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนับตังส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 32/2565      
ลว 22ธ.ค.64 

 


