
 
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 าเภอ
ทราบ และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการด าเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ให้ทราบทั่วกัน นั้น 

  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
(แบบ สขร.1) ประจ าเดือน มกราคม 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้าย
ประกาศนี ้
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

                                                                 
 (นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 



แบบ สขร. 1

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

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงข้ึน 3,530,000     เฉพำะเจำะจง หจก. โมละดำ ก่อสร้ำง หจก. โมละดำ ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติครบถ้วน 2 / 2565

ส ำนักสงค์ถ้ ำผำจันทร์ ม.4 บ.นำงอย (3,530,000) (3,530,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 28 ม.ค. 65

ต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย จ.สกลนคร ภำยในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2565  (สัญญำก่อสร้ำง)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  4  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

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

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงซ่อมยำนพำหนะ 25,015          เฉพำะเจำะจง ร้ำน อูค่่ ำยนตกิจ-ค่ ำอะไหล่ยนต์ร้ำน อูค่่ ำยนตกิจ-ค่ ำอะไหล่ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 11 / 2565

(25,015) (25,015) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 7 ม.ค. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรวันเด็ก 450              เฉพำะเจำะจง ร้ำน เย้ิมศิลป์ ร้ำน เย้ิมศิลป์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 12 / 2565

(450) (450) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 7 ม.ค. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2565  (ข้อตกลงจ้ำง)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  4  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

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

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือน้ ำอุปโภค - บริโภค 1,060            เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร มีคุณสมบัติครบถ้วน 19 / 2565

(1,060) (1,060) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 4 ม.ค. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 18,500          เฉพำะเจำะจง ร้ำน เทพนคร โอ.เอ. ร้ำนเทพนคร โอ.เอ. มีคุณสมบัติครบถ้วน 20 / 2565

(18,500) (18,500) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 6 ม.ค. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 25,080          เฉพำะเจำะจง ร้ำน เทพนคร โอ.เอ. ร้ำนเทพนคร โอ.เอ. มีคุณสมบัติครบถ้วน 21 / 2565

(25,080) (25,080) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 6 ม.ค. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 13,600          เฉพำะเจำะจง ร้ำน เทพนคร โอ.เอ. ร้ำนเทพนคร โอ.เอ. มีคุณสมบัติครบถ้วน 22 / 2565

(13,600) (13,600) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 6 ม.ค. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 9,250           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เทพนคร โอ.เอ. ร้ำนเทพนคร โอ.เอ. มีคุณสมบัติครบถ้วน 23 / 2565

(9,250) (9,250) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 6 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2565  (ข้อตกลงซ้ือ)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  4  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

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

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2565  (ข้อตกลงซ้ือ)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  4  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สี) 6,300           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ลูนำ ซัพพลำย ร้ำน ลูนำ ซัพพลำย มีคุณสมบัติครบถ้วน 24 / 2565

(6,300) (6,300) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 11 ม.ค. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองสวัสดิกำรฯ) 9,800           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เทพนคร โอ.เอ. ร้ำนเทพนคร โอ.เอ. มีคุณสมบัติครบถ้วน 25 / 2565

(9,800) (9,800) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 11 ม.ค. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ซ้ือวัสดุวิทยำศำตรืและกำรแพทย์ 11,940           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เทพนคร โอ.เอ. ร้ำน เทพนคร โอ.เอ. มีคุณสมบัติครบถ้วน 26 / 2565

(ส ำนักปลัด) (11,940) (11,940) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 11 ม.ค. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 5,700            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เทพนคร โอ.เอ. ร้ำน เทพนคร โอ.เอ. มีคุณสมบัติครบถ้วน 27 / 2565

(5,700) (5,700) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 11 ม.ค. 65


