
 
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 กุมภาพันธ์ 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้าย
ประกาศนี ้
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  10  มีนาคม  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. สำยทำง 5,950,000     เฉพำะเจำะจง หจก. เอส ซี หจก. เอส ซี มีคุณสมบัติครบถ้วน 3 / 2565

บ.โพนปลำโหล-อำ่งเก็บน้ ำเครือเขำปอก ซุปเปอร์คอนสตรัคช่ัน ซุปเปอร์คอนสตรัคช่ัน เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 2 ก.พ. 65

ม.5 บ.โพนปลำโหล ต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย (5,950,000) (5,950,000) ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำง 4,425,000     เฉพำะเจำะจง หจก. เอส ซี หจก. เอส ซี มีคุณสมบัติครบถ้วน 4 / 2565

สำมแยกเครือเขำปอก-อำ่งเก็บน้ ำห้วยค้อ ซุปเปอร์คอนสตรัคช่ัน ซุปเปอร์คอนสตรัคช่ัน เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 2 ก.พ. 65

ม.5 ต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย จ.สกลนคร (4,425,000) (4,425,000) ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำง 3,625,000     เฉพำะเจำะจง หจก. สกล - นำแก ก่อสร้ำง หจก. สกล - นำแก ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติครบถ้วน 5 / 2565

รพ.สต. เต่ำงอย-ฝำยวังหิน ม.5 (3,625,000) (3,625,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 3 ก.พ. 65

ต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย จ.สกลนคร ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำง 2,178,000      เฉพำะเจำะจง หจก. สกล - นำแก ก่อสร้ำง หจก. สกล - นำแก ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติครบถ้วน 6 / 2565

หลัง รร.อนุบำลเต่ำงอย-หนองกุดผ ำ (2,178,000) (2,178,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 3 ก.พ. 65

ม.2 ต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย จ.สกลนคร ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.7 30,000          เฉพำะเจำะจง หจก. ใบบุญรุ่งเรืองกิจ หจก. ใบบุญรุ่งเรืองกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 7 / 2565

(30,000) (30,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 14 ก.พ. 65

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  10  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

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

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  10  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบำยน้ ำ ม.1 61,000          เฉพำะเจำะจง หจก. ใบบุญรุ่งเรืองกิจ หจก. ใบบุญรุ่งเรืองกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 8 / 2565

ม.2 ม.4 และม.5 ต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย (61,000) (61,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 18 ก.พ. 65

จ.สกลนคร ภำยในวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

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

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำคนงำนช่วยปฏิบัติงำนแผนท่ี 68,000         เฉพำะเจำะจง นำงสำวแพรวพรรณ  งอยผำลำนำงสำวแพรวพรรณ  งอยผำลำ มีคุณสมบัติครบถ้วน 19 / 2565

ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน (68,000) (68,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 จ้ำงเหมำคนงำนช่วยปฏิบัติงำนพัสดุ 68,000         เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐภัทร  บัวพรม นำงสำวณัฐภัทร  บัวพรม มีคุณสมบัติครบถ้วน 20 / 2565

(68,000) (68,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 จ้ำงเหมำคนงำนช่วยปฏิบัติงำนช่วย 68,000         เฉพำะเจำะจง นำงสำวพู่ระหง  ออ่นจงไกร นำงสำวพู่ระหง  ออ่นจงไกร มีคุณสมบัติครบถ้วน 21 / 2565

นักวิชำกำรเงินและบัญชี (68,000) (68,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565  (สัญญำจ้ำง)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  10  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

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

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียนอนุบำล 178,014.48     เฉพำะเจำะจง โรงนมภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร โรงนมภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร มีคุณสมบัติครบถ้วน 17 / 2565

เต่ำงอย (178,014.48) (178,014.48) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำ 20,363.26     เฉพำะเจำะจง โรงนมภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร โรงนมภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร มีคุณสมบัติครบถ้วน 18 / 2565

เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ (20,363.26) (20,363.26) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ยู.เอส.ที. 178,014.48     เฉพำะเจำะจง โรงนมภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร โรงนมภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร มีคุณสมบัติครบถ้วน 6 / 2565

โรงเรียนอนุบำลเต่ำงอย (178,014.48) (178,014.48) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ยู.เอส.ที. 20,363.28     เฉพำะเจำะจง โรงนมภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร โรงนมภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร มีคุณสมบัติครบถ้วน 7 / 2565

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ (20,363.28) (20,363.28) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565  (สัญญำซ้ือขำย)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  10  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

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

และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 25,200          เฉพำะเจำะจง หจก. กรีนแอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก. กรีนแอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 13 / 2565

(ส ำนักปลัด) (25,200) (25,200) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 18 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 จ้ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 2,000           เฉพำะเจำะจง หจก. กรีนแอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก. กรีนแอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 14 / 2565

(กองคลัง) (2,000) (2,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 18 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 จ้ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 7,850           เฉพำะเจำะจง หจก. กรีนแอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก. กรีนแอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 15 / 2565

(กองช่ำง) (7,850) (7,850) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 18 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,950           เฉพำะเจำะจง หจก. กรีนแอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก. กรีนแอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 16 / 2565

(กองกำรศึกษำฯ) (2,950) (2,950) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 18 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 จ้ำงซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 36,000          เฉพำะเจำะจง หจก. ใบบุญรุ่งเรืองกิจ หจก. ใบบุญรุ่งเรืองกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน 17 / 2565

วัดป่ำวิริยะพล (36,000) (36,000) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 18 ก.พ. 65

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  10  เดือน มีนำคม 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 1,350            เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร ร้ำน แอล ดี รุ่งเรืองกิจกำร มีคุณสมบัติครบถ้วน 30 / 2565

(1,350) (1,350) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 1 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 44,520          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปัญญำพร ร้ำน ปัญญำพร มีคุณสมบัติครบถ้วน 31 / 2565

(44,520) (44,520) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 18 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,790           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปัญญำพร ร้ำน ปัญญำพร มีคุณสมบัติครบถ้วน 32 / 2565

(8,790) (8,790) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 18 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย 1,020            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปัญญำพร ร้ำน ปัญญำพร มีคุณสมบัติครบถ้วน 33 / 2565

(1,020) (1,020) เสนอรำคำเหมำะสม ลว. 18 ก.พ. 65

ภำยในวงเงินงบประมำณ

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร

วันท่ี  10  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565


