
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
เรื่อง  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

*************************************** 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยให้
หน่วยงานจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) พร้อมทั้งรายงานให้อ า เภอ
ทราบ และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการด าเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ให้ทราบทั่วกัน นั้น 

  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
(แบบ สขร.1) ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้าย
ประกาศนี ้
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

                                                                  
 (นางภัทราพร  ทัศคร) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง (รำคำกลำง) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง 2,660,000     เฉพำะเจำะจง หจก. สินถำวรกิจ หจก. สินถำวรกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1 / 2565

(2,660,000) (2,660,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 17 พ.ย. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564  (สัญญำก่อสร้ำง)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  6  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง (รำคำกลำง) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลเลือกต้ัง 6,816            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เย้ิมศิลป์ ร้ำน เย้ิมศิลป์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 2 / 2565

(6,816) (6,816) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 พ.ค. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 จ้ำงท ำป้ำยถือเดินรณรงค์ 1,500            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เย้ิมศิลป์ ร้ำน เย้ิมศิลป์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 3 / 2565

(1,500) (1,500) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 19 พ.ค. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรม 432              เฉพำะเจำะจง ร้ำน เย้ิมศิลป์ ร้ำน เย้ิมศิลป์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 4 / 2565

กำรเลือกต้ัง (432) (432) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 22 พ.ค. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงท ำป้ำยเลือกต้ัง 4,320            เฉพำะเจำะจง ร้ำน จี โอ ที ปร้ินองิค์เจ็ท ร้ำน จี โอ ที ปร้ินองิค์เจ็ท มีคุณสมบัติครบถ้วน 5 / 2565

(4,320) (4,320) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 22 พ.ค. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 จ้ำงท ำป้ำยประจ ำหน่วยเลือกต้ัง 1,680            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เย้ิมศิลป์ ร้ำน เย้ิมศิลป์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 6 / 2565

(1,680) (1,680) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 22 พ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564  (ข้อตกลงจ้ำง)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  6  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง (รำคำกลำง) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือยำงมะตอย 1,150            เฉพำะเจำะจง หจก. ถมทอง ศึกษำภัณฑ์ หจก. ถมทอง ศึกษำภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 4 / 2565

(1,150) (1,150) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 พ.ย. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือน้ ำอุปโภค - บริโภค 26,600          เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร มีคุณสมบัติครบถ้วน 5 / 2565

(26,600) (26,600) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 พ.ย. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือไม้อัด 19 แผ่น 8,550           เฉพำะเจำะจง หจก. ถมทอง ศึกษำภัณฑ์ หจก. ถมทอง ศึกษำภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 7 / 2565

(8,550) (8,550) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 2 พ.ย. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือน้ ำอุปโภค - บริโภค 850              เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร มีคุณสมบัติครบถ้วน 8 / 2565

(850) (850) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 2 พ.ย. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือสำยรัดหีบบัตรเลือกต้ัง 342.40          เฉพำะเจำะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 9 / 2565

(342.40) (342.40) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 2 พ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564  (ข้อตกลงซ้ือ)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  6  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง (รำคำกลำง) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564  (ข้อตกลงซ้ือ)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  6  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุในกำรเลือกต้ัง 9,450           เฉพำะเจำะจง หจก. สมศักด์ิกำรพิมพ์ กรุ๊ป หจก. สมศักด์ิกำรพิมพ์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วน 10 / 2565

(9,450) (9,450) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 8 พ.ย. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือน้ ำอุปโภค - บริโภค (โควิด 19) 17,480          เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร มีคุณสมบัติครบถ้วน 11 / 2565

(17,480) (17,480) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 15 พ.ย. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ซ้ือวัสดุในกำรเลือกต้ัง (ตะกร้ำ) 11,205           เฉพำะเจำะจง หจก. ถมทอง ศึกษำภัณฑ์ หจก. ถมทอง ศึกษำภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 12 / 2565

(11,205) (11,205) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 15 พ.ย. 64

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือน้ ำบริโภคพร้อมน้ ำแข็ง (เดินรณรงค์ 1,130            เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร มีคุณสมบัติครบถ้วน 13 / 2565

ประชำสัมพันธ์กำรเลือกต้ัง) (1,130) (1,130) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 19 พ.ย. 64


