
แบบ  สขร. ๑

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง กลาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง คัดเลือก สัญญาหรือบันทึก

(บาท) ซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกซื้อหรือจาง

1 เชาเครื่องถายเอกสาร เฉพาะเจาะจง หจก.สกลนครเซอรวิส โอเอ หจก.สกลนครเซอรวิส โอเอ เปนผูที่มีคุณสมบัติ  41/2564

เสนอราคา 3,500.- บาท เสนอราคา 3,500.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

2 จางเหมาดูแลระบบประปาหมูบาน เฉพาะเจาะจง นางสมถิ่น  จันทะคูณ นางสมถิ่น  จันทะคูณ เปนผูที่มีคุณสมบัติ  29/2564

บานยอดชาด  หมูที่ 1 เสนอราคา 1170.- บาท เสนอราคา 1170.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

3 จางเหมาดูแลระบบประปาหมูบาน    1,052.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภรณ  หลาพรหม นายอาภรณ  หลาพรหม เปนผูที่มีคุณสมบัติ  30/25654

บานยอดชาด  หมูที่ 1 (โซนสี่แยก) เสนอราคา 1,052.- บาท เสนอราคา 1,052.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

4 จางเหมาดูแลระบบประปาหมูบาน    1,374.00 เฉพาะเจาะจง นายรุส  บุญลอม นายรุส  บุญลอม เปนผูที่มีคุณสมบัติ 31/2564

บานยอดชาด  หมูที่ 2 เสนอราคา 1,374.- บาท เสนอราคา 1,374.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

5 จางเหมาดูแลระบบประปาหมูบาน    3,260.00 เฉพาะเจาะจง นายสํารอง  โคตรราช นายสํารอง  โคตรราช เปนผูที่มีคุณสมบัติ  32/2564

บานหนองบึง  หมูที่ 4 เสนอราคา 3,260.- บาท เสนอราคา 3,260.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

6 จางเหมาดูแลระบบประปาหมูบาน    2,410.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรพันธ  ไชยมาศย นางสาวภรพันธ  ไชยมาศย เปนผูที่มีคุณสมบัติ  33/2564

บานนาคอย  หมูที่ 5 เสนอราคา 2,410.- บาท เสนอราคา 2,410.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

7 จางเหมาดูแลระบบประปาหมูบาน    1,154.00 เฉพาะเจาะจง นายคําดี  จันทรชนะ นายคําดี  จันทรชนะ เปนผูที่มีคุณสมบัติ  34/2564

บานผักขะยา  หมูที่ 6 เสนอราคา 1,154.- บาท เสนอราคา 1,154.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

8 จางเหมาดูแลระบบประปาหมูบาน    1,082.00 เฉพาะเจาะจง นางหนูกาญจ  ไกยะฝาย นางหนูกาญจ  ไกยะฝาย เปนผูที่มีคุณสมบัติ  35/2564

บานโนนแดง  หมูที่ 7 เสนอราคา 1,082.- บาท เสนอราคา 1,082.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

9 จางเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยภายใน อบต.ยอดชาด  14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกทอง  หนึ่งคํามี นายไกทอง  หนึ่งคํามี เปนผูที่มีคุณสมบัติ  36/2564

เสนอราคา 14,000.- บาท เสนอราคา 14,000.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2563

องคการบริหารสวนตําบลยอดชาด  อําเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

   3,500.00

   3,370.00



 -2- แบบ  สขร. ๑

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง กลาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง คัดเลือก สัญญาหรือบันทึก

(บาท) ซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกซื้อหรือจาง

10 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน    9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคําผง  ขันทีทาว นางคําผง  ขันทีทาว เปนผูที่มีคุณสมบัติ  37/2564

อบต. ยอดชาด เสนอเงิน 9,000.- บาท เสนอเงิน 9,000.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

11
จางเหมาปฏิบัติงานรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

   8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โชติกา  หารคํามุล น.ส.โชติกา  หารคํามุล เปนผูที่มีคุณสมบัติ  38/2564

อปท. อําเภอวังยาง เสนอราคา 8,000.- บาท เสนอราคา 8,000.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

12
จางเหมาปฏิบัติงานผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน

เฉพาะเจาะจง น.ส.หน่ึงฤดี  วันนาพอ น.ส.หน่ึงฤดี  วันนาพอ เปนผูที่มีคุณสมบัติ  39/2564

เสนอราคา 9,000.- บาท เสนอราคา 9,000.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

13 จางเหมาปฏิบัติงานผูชวยผูดูแลเด็กเล็ก    9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกนก  โทอิ้ง นางกรกนก  โทอิ้ง เปนผูที่มีคุณสมบัติ  40/2564

บานหนองแคน  หมูที่ 3 เสนอราคา 17,204.- บาท เสนอราคา 9,000.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

14 ซื้ออาหารเสริมนม  ศูนยฯ  4  ศูนย เฉพาะเจาะจง บริษัท ทุงกุลาแดรี่ฟูดส บริษัท ทุงกุลาแดรี่ฟูดส เปนผูที่มีคุณสมบัติ  9/2564

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ บานยอดชาด 4,869.20    เสนอราคา 14,212.80 บาท เสนอราคา 14,212.80 บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

  -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาคอย    2,000.80

  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแคน    5,632.00

 -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบึง    1,710.80

15 ซื้ออาหารเสริมนม  4 โรงเรียน เฉพาะเจาะจง บริษัท ทุงกุลาแดรี่ฟูดส บริษัท ทุงกุลาแดรี่ฟูดส เปนผูที่มีคุณสมบัติ  9/2564

 -โรงเรียนยอดชาดวิทยา 10,264.80  เสนอราคา 43,691.20 บาท เสนอราคา 43,691.20 บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

 -โรงเรียนบานหนองแคน 11,317.60  

 -โรงเรียนบานหนองบึง 6,974.80    

 -โรงเรียนบานผักขะยา 15,134.00  

16 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน + อาหารวาง 13,250.00  เฉพาะเจาะจง นางอนงค  แสนสุริวงค นางอนงค  แสนสุริวงค เปนผูที่มีคุณสมบัติ  43/2564

เสนอราคา 13,250.- บาท เสนอราคา 13,250.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

   9,000.00



 -3- แบบ  สขร. ๑

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง กลาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง คัดเลือก สัญญาหรือบันทึก

(บาท) ซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกซื้อหรือจาง

17 จัดซื้อวัสดุกอสราง 6,745.00    เฉพาะเจาะจง รานถาวรการไฟฟา รานถาวรการไฟฟา เปนผูที่มีคุณสมบัติ  42/2564

เสนอราคา 6,745- บาท เสนอราคา 6,745- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

18 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,426.00  เฉพาะเจาะจง รานธนโชค รานธนโชค เปนผูที่มีคุณสมบัติ  14/2564

เสนอราคา 10,426 บาท เสนอราคา 10,426 บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

19 จัดซื้อชุดกีฬา 49,000.00  เฉพาะเจาะจง รานกิจเจริญการเมนท รานกิจเจริญการเมนท เปนผูที่มีคุณสมบัติ   8/2564

เสนอราคา 49,000.- บาท เสนอราคา 49,000.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

20 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 900.00      เฉพาะเจาะจง รานดอกออยการปาย รานดอกออยการปาย เปนผูที่มีคุณสมบัติ  10/2564

เสนอราคา 900.- บาท เสนอราคา 900.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (เกาอี้พลาสติก) 50,000.00  เฉพาะเจาะจง รานเพื่อนสกล รานเพื่อนสกล เปนผูที่มีคุณสมบัติ  11/2564

เสนอราคา 50,000.- บาท เสนอราคา 50,000.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 900.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พี่นอง กรุฟ หจก. พี่นอง กรุฟ เปนผูที่มีคุณสมบัติ  12/2564

เสนอราคา 900.- บาท เสนอราคา 900.- บาท ถูกตองตามเงื่อนไข





เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือบันทึก

ขอตกซื้อหรือจาง








