
แบบสขร. 1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้มป่อย หมู่ท่ี 
2 ซอยหน้าวัดศิริทรงธรรม

131,000.00 131,000.00 เฉพาะเจาะจง         นายชัยยุทธ แสนอู      
  13F7:F121,000 บาท

        นายชัยยุทธ แสนอู       
 13F7:F121,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00003/65 ลงวันท่ี

07/10/2564

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้มป่อย หมู่ท่ี 
2 ซอยบ้านนายสมบัติ ค าทุย

148,000.00 148,000.00 เฉพาะเจาะจง         นายชัยยุทธ แสนอู      
  148,000 บาท

        นายชัยยุทธ แสนอู       
 148,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00011/65 ลงวันท่ี

22/10/2564

3 นมยูเอสทีชนิดกล่อง จ านวน 15,792 ถุง 123,493.44 123,493.44 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

123,493.44 บาท

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

123,493.44 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00012/65 ลงวันท่ี

29/10/2564

4 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง          นางวัน บุญอาจ        
 3,500 บาท

         นางวัน บุญอาจ         
3,500 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00014/65 ลงวันท่ี

04/10/2564

5 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง       นายเทพพร เทียมเพ็ง     
  2,000 บาท

      นายเทพพร เทียมเพ็ง      
 2,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00015/65 ลงวันท่ี

04/10/2564

6 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง       นางส าราญ นะมนตรี     
 2,000 บาท

      นางส าราญ นะมนตรี     
 2,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00016/65 ลงวันท่ี

04/10/2564

7 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง           นายภูมี ป้อช านิ       
   1,300 บาท

          นายภูมี ป้อช านิ        
  1,300 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00017/65 ลงวันท่ี

04/10/2564

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง           ร้านสุศิริบริการ        
  47,000 บาท

          ร้านสุศิริบริการ         
 47,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00018/65 ลงวันท่ี

04/10/2564

9 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง         นายแถว สีกาแกะ      
 6,300 บาท

        นายแถว สีกาแกะ       
6,300 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00019/65 ลงวันท่ี

04/10/2564

10 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเอ ก๊อป 
28,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเอ ก๊อป 
28,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00021/65 ลงวันท่ี

04/10/2564

น้ าด่ืมส านักงาน ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 มีนาคม 2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง            น้ าด่ืม เศษวิสัย       
   8,000 บาท

           น้ าด่ืม เศษวิสัย        
  8,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00022/65 ลงวันท่ี

04/10/2563

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งสว่าง หมู่ท่ี 
8 ซอยบ้าน นางปวีณา บ ารุงนางาม

271,000.00 271,000.00 เฉพาะเจาะจง      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพี   
         เฟอร์นิเจอร์อุดร       

 271,000 บาท

     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพี    
        เฟอร์นิเจอร์อุดร        

271,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00066/65 ลงวันท่ี

21/10/2564

 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


