
แบบ สขร.  1

ล าดับ วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา หมายเหตุ
ที่ หรือจา้ง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8091  นครพนม 2,426.15  - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครพนมเจริญศรี จก. บ.โตโยต้านครพนมเจริญศรี จก. เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 69/64 (2 มี. 64)
2 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 416-58-0030 500.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 70/64 (2 มี.ค 64)
3 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจม (ปั้มซัมเมริส) จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 12 ใบพัด 19,800.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านชอบวสัดุ ร้านชอบวสัดุ เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 71/64 (8 มี.ค 64)
4 จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 5 กล่อง  (TN 1000 / 79 a) 12,600.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัทเดอะลีดเดอร์ไฮเทค จก. บริษัทเดอะลีดเดอร์ไฮเทค จก. เป็นผู้มีอาชีพรับขายโดยตรง 72/64 (8 มี.ค 64)
5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นผู้สูงอาย)ุ จ านวน 2 หลัง 11,972.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ชอบเพิ่มพลูทรัพยห์ลังคาเหล็ก หจก.ชอบเพิ่มพลูทรัพยห์ลังคาเหล็ก เป็นผู้มีอาชีพรับขายโดยตรง 73/64 (12 มี.ค 64)
6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นผู้สูงอาย)ุ จ านวน 2 หลัง 11,920.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านคิมวสัดุ ร้านคิมวสัดุ เป็นผู้มีอาชีพรับขายโดยตรง 74/64 (12 มี.ค 64)
7 จัดซ้ือวัสดุส านักงานใบเสร็จรับเงินทั่วไป และแบบแสดงรายการภาษีปา้ย 5,960.00  - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ฯ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ฯ เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 75/64 (12 มี.ค 64)
17 จ้างบริการรายเดือน แม่บา้น ศพด.บา้นกุดฉิม  ประจ าเดือน เมษายน 2564 7,500.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัชรธดิา  จรัสแสง นางภัทชธดิา  จรัสแสง เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 76/64 (24 มี.ค 64)
18 จ้างบริการรายเดือน แม่บา้น ศพด.บา้นดงเจริญ  ประจ าเดือน  เมษายน 2564 7,500.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัจติ  วงัวร นางสาวขวญัจติ  วงัวร เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 77/64 (24 มี.ค 64)
19 จ้างบริการรายเดือน คนงานประจ ารถบรรทกุขยะ  ประจ าเดือน  เมษายน 2564 7,500.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธยา  ไชยวงษ์ นายยุทธยา  ไชยวงษ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 78/64 (24 มี.ค 64)
20 จ้างบริการรายเดือน คนงานประจ ารถบรรทกุขยะ  ประจ าเดือน  เมษายน 2564 7,500.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนันท์ ปู่มลัด นายนนทนันท์ ปู่มลัด เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 79/64 (24 มี.ค 64)
21 จ้างบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  ประจ าเดือน  เมษายน 2564 7,500.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประมาณ พุทธสาวงษ์ นายประมาณ พุทธสาวงษ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 80/64 (24 มี.ค 64)
22 จ้างบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ อปพร.  เดือน ประจ าเดือน เมษายน 2564 7,500.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชัย ติโนชัง นายบุญชัย ติโนชัง เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 81/64 (24 มี.ค 64)
23 จ้างบริการรายเดือน ยาม  ประจ าเดือน  เมษายน 2564 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  สุภารัตน์ นายพรชัย  สุภารัตน์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 82/64 (24 มี.ค 64)
24 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแห่ จ านวน 140 คน โรงเรียนบ้านกุดฉิม

จ านวน 180 คน ปิดเทอม จ านวน 30 วนั 75,072.00 179,891.28 เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. อ.ส.ค. เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 83/64 (25 มี.ค 64)
26 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศพด.บ้านสร้างแห่ จ านวน 22 คน ศพด.บ้านกุดฉิม

จ านวน 30 คน ศพด.บ้านดงเจริญ จ านวน 18 คน   จ านวน  30  วนั 16,422.00 16,422.00 เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. อ.ส.ค. เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 84/64 (25 มี.ค 64)
27 จา้งเหมาปรับปรังซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนางสาววนัเพ็ญ  งอกวงษ์ 5,168.00 0.00 เฉพาะเจาะจง นายแดนชัย ไชยวงค์ นายแดนชัย ไชยวงค์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 85/64 (25 มี.ค 64)
28 จา้งเหมาปรับปรังซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนางครสี  แก้วบัวปัทย์ 3,570.00 0.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ ิรับประภา นายประสิทธ ิรับประภา เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 86/64 (25 มี.ค 64)
29 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 416-56-0018 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 87/64 (25 มี.ค 64)
30 จดัซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสุบน้ าแบบหอยโข่ง 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้าสกลนคร หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้าสกลนคร เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 88/64 (25 มี.ค 64)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

วนัที่    2    เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2564

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง



แบบ สขร.  1

ล าดับ วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา หมายเหตุ
ที่ หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา

จากหอถังประปาถึงวดัป่าศาสดาราม  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 119,300.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลามงคล หจก.ศิลามงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 1/2564 (4 พ.ย 63) เบิกตัดปี

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ 7 บ้านดงเจริญ
กวา้ง 0.36 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร 237,400.00 238,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 2/2564 (6 พ.ย 63) เบิกตัดปี

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่  5 บ้านกุดฉิมน้อย
กวา้ง 0.36 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร 238,400.00 242,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 3/2564 (26 พ.ย 63) เบิกตัดปี

4 จดัซ้ือลูกรัง จ านวน 250  ลบม. พร้อมปรับเกล่ีย 62,300.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซีซีเอน็จิเนียร่ิงแอนด์สตรัคชัน่ หจก.ทีซีซีเอน็จิเนียร่ิงแอนด์สตรัคชัน่ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 4/2564 (18 ธ.ค 63) เบิกตัดปี
5 ก่อสร้างขุดรอกร่องระบายน้ าจากเหมืองน้อยถึงห้วยกุดฉิม หมู่ 1

กวา้ง 1 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร 149,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลามงคล หจก.ศิลามงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 5/2564 (3 ก.พ 64) จ่ายขาดเงินสะสม

6 ก่อสร้างขุดรอกร่องระบายน้ าจากเหมืองน้อย หมู่ 1
กวา้ง 1 เมตร ยาว 720 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลามงคล หจก.ศิลามงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6/2564 (3 ก.พ 64) จ่ายขาดเงินสะสม

7 ปรับปรังถนนลูกรังสายข้างบ้านผู้ใหญบ่้านหมู่ 1 39,500.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซีซีเอน็จิเนียร่ิงแอนด์สตรัคชัน่ หจก.ทีซีซีเอน็จิเนียร่ิงแอนด์สตรัคชัน่ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 7/2564 (5ก.พ  64) จ่ายขาดเงินสะสม

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 3  สายคลองกลาง
กวา้ง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15  เมตร 310,000.00 311,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสุริยาคอนกรีต หจก.แสงสุริยาคอนกรีต เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 8/2564 (5ก.พ  64) จ่ายขาดเงินสะสม

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2  บ้านกุดฉิมพัฒนา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15  เมตร 485,000.00 486,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 9/2564 (9 ก.พ  64) จ่ายขาดเงินสะสม

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 3  สายคลองใต้
กวา้ง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15  เมตร 326,000.00 327,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสุริยาคอนกรีต หจก.แสงสุริยาคอนกรีต เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 10/2564 (17ก.พ  64) จ่ายขาดเงินสะสม

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 7  บ้านดงเจริญ
กวา้ง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15  เมตร 363,000.00 364,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 11/2564 (24ก.พ  64) จ่ายขาดเงินสะสม

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 5  สายหนังเค็มเชื่อมปู่ตา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15  เมตร 260,500.00 262,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสุริยาคอนกรีต หจก.แสงสุริยาคอนกรีต เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 12/2564 25ก.พ  64) จ่ายขาดเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 



แบบ สขร.  1

ล าดับ วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา หมายเหตุ
ที่ หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2  บ้านกุดฉิมพัฒนา

สายหอถังประปาถึงวดัป่าศาสดาราม
กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15  เมตร 197,500.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลามงคล หจก.ศิลามงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 13/2564 (02 มี.ค  64) จ่ายขาดเงินสะสม

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 5  สายหนังเค็มเชื่อมปู่ตา
กวา้ง 5 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15  เมตร 107,500.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสุริยาคอนกรีต หจก.แสงสุริยาคอนกรีต เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 14/2564  (3 มี.ค 64) จ่ายขาดเงินสะสม

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2  บ้านกุดฉิมพัฒนา
สายหน้าวดัป่าศาสดาราม
กวา้ง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15  เมตร 246,500.00 247,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลามงคล หจก.ศิลามงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 15/2564  (3 มี.ค 64) จ่ายขาดเงินสะสม

16 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
หมู่ 4  บ้านสร้างแห่ สายถนนเกษตรพัฒนา
กวา้ง 0.36 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร 325,200.00 328,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง หจก.ธนากร (2549) ก่อสร้าง เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 16/2564  (11 มี.ค 64) จ่ายขาดเงินสะสม

17 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายวดัพุทธสีมา หมู่ 6
กวา้ง 4  เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.04 เมตร 453,800.00 489,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพี รีไซคล่ิง จ ากัด บริษัท พีพี รีไซคล่ิง จ ากัด เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 17/2564  (15 มี.ค 64) จ่ายขาดเงินสะสม

18 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยตัน หมู่ 4
กวา้ง 4  เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.04 เมตร 339,800.00 373,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพี รีไซคล่ิง จ ากัด บริษัท พีพี รีไซคล่ิง จ ากัด เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 18/2564  (23 มี.ค 64) จ่ายขาดเงินสะสม

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม


