
แบบ สขร.1

 ราคากลาง  วันที่ท าสัญญา

1  จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน

ด้านพัฒนาชุมชน จ านวน ๑ ราย

79,642.00     79,642.00      79,642.00     วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวน ้าทิพย์ เทานางาม  CNTR-0068/64-1 2/2/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

2  ซ่อมแซมเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 390.00         390.00          390.00         วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมเดิร์น 

โฮม เฟอร์นิเจอร์ 

(หนองบัวล าภู)

 CNTR-0070/64 4/2/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

3  จ้างเหมาคนงานท้ายรถบรรทุกขยะ จ านวน 1

 คน

77,142.00     77,142.00      77,142.00     วิธีเฉพาะเจาะจง  นายอั๋น เพชรอาษา  CNTR-0073/64-1 8/2/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๖ 

รายการ

20,000.00       20,000.00       20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

ครอบจกัรวาล ซัพพลาย

CNTR-0067/64(CNTR-

0067/64)

01/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 412,500.00     412,500.00      412,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ส่ือสาร วสัดุ ครุภัณฑ์

 จ ากัด

CNTR-

0069/2564(CNTR-

0069/64)

03/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

6 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วน

ราชการ 

6,580.50        6,580.50         6,580.50        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนองบัวล าภู ออโต้ ลีส

 จ ากัด

CNTR-0072/64(CNTR-

0072/64)

04/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

7 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ จ านวน 5 รายการ

8,700.00        8,700.00         8,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัว ไอที เซ็นเตอร์ CNTR-071/64(CNTR-

0071/64)

04/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

8 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 17 รายการ 97,790.00       97,790.00       97,790.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ่อเงิน CNTR-0074/64(CNTR-

0074/64)

18/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

ล าดับที่  งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

ราคาที่เสนอ วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง  ผู้เสนอราคา  เลขที่สัญญา



9  จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน 6,400.00        6,400.00         6,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางไพรัช ศักด์ิสุรียม์งคล CNTR-0075/64(CNTR-

0075/64)

18/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

10 จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่

 ๑ ต าบลหนองภัยศูนย์ อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

155,000.00     155,000.00      155,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รววิรรณ 2015 CNTR-

0077/2564(CNTR-

0077/64)

24/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

11 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน ้า บ้านดอนส้มโฮง

 หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองภัยศูนย์ อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

9,900.00        9,900.00         9,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รววิรรณ 2015 CNTR-

0076/2564(CNTR-

0076/64)

24/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

12 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ภายใน

ล าห้วยล าน ้าเที่ยง บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2  

ต าบลหนองภัยศูนย์

498,000.00     498,000.00      498,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รุ่งนภา

เพิม่พูลทรัพย์

CNTR-

0078/2564(CNTR-

0078/64)

25/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

13 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ภายใน

ล าห้วยใหญ่ (แห่งที่ 2)  บ้านโนนดู่  หมู่ที่ 6  

ต าบลหนองภัยศูนย์

498,000.00     498,000.00      498,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รุ่งนภา

เพิม่พูลทรัพย์

CNTR-

0080/2564(CNTR-

0080/64)

25/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด

14 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527  ภายใน

ล าห้วยใหญ่ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ต าบล

หนองภัยศูนย์

498,000.00     498,000.00      498,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รุ่งนภา

เพิม่พูลทรัพย์

CNTR-

0079/2564(CNTR-

0079/64)

25/02/2564  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

เง่ือนไข และเสนอราคาต ่าสุด


