
แบบสขร. 1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพี 

เฟอร์นิเจอร์อุดร 47,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพี 

เฟอร์นิเจอร์อุดร 47,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00004/65 ลงวันท่ี

30/11/2564

2
โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองบัวงาม หมู่ท่ี 9 สายบ้าน
นายบุญเส็ง พรหมบุตร ไปล าห้วยแคน

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรคุณากร

ก่อสร้าง 52,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรคุณากร

ก่อสร้าง 52,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00005/65 ลงวันท่ี

05/11/2564

3
โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองเห็น หมู่ท่ี 6 สายล าห้วย
ส้มป่อยไปบ้านนาดี ต.นาดี

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรคุณากร

ก่อสร้าง 55,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรคุณากร

ก่อสร้าง 55,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00006/65 ลงวันท่ี

05/11/2564

4 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 8 สายสระหนองไผ่ 281,000.00 281,000.00 เฉพาะเจาะจง วิศรุตธรรม 281,000 บาท วิศรุตธรรม 281,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00008/65 ลงวันท่ี

05/11/2564

5
โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองเห็น หมู่ท่ี 6 สายหนอง
เห็น ม.6ไปบ้านโนนส าราญ ต.นาดี

215,000.00 215,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรคุณากร

ก่อสร้าง 215,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรคุณากร

ก่อสร้าง 215,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00009/65 ลงวันท่ี

05/11/2564

6
โครงการซ่อมแซมถนนบ้าบหนองบัวงาม หมู่ท่ี 9 สายอ่าง
เก็บน้ าทางแยกไปหนองแวง

382,000.00 382,000.00 เฉพาะเจาะจง วิศรุตธรรม 382,000 บาท วิศรุตธรรม 382,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00010/65 ลงวันท่ี

05/11/2564

7 น้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุศิริบริการ 57,000 บาท ร้านสุศิริบริการ 57,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00020/65 ลงวันท่ี

02/11/2564

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

ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
      นายเทพพร เทียมเพ็ง     

 2,000 บาท
      นายเทพพร เทียมเพ็ง     

 2,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00024/65 ลงวันท่ี

02/11/2564

9 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง
          นางวัน บุญอาจ        

    3,500 บาท
          นางวัน บุญอาจ         

   3,500 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

ขายโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00025/65 ลงวันท่ี

02/11/2564

10 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
        นางส าราญ นะมนตรี   

    2,000 บาท
        นางส าราญ นะมนตรี    

   2,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

ขายโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00026/65 ลงวันท่ี

02/11/2564

11 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมี ป้อช านิ 1,300 บาท นายภูมี ป้อช านิ 1,300 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

ขายโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00027/65 ลงวันท่ี

02/11/2564

12 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแถว สีกาแกะ 6,000 บาท นายแถว สีกาแกะ 6,000 บาท
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขท่ี
CNTR-00028/65 ลงวันท่ี

02/11/2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


