
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

1 ค่าจ้างเหมาตัดกระจก 2,100.00       2,100.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  1,036/2564
 2,100.- บาท 2,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 ก.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

2 ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 3,000.00       3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายปัญญา ทับทิมโต นายปัญญา ทับทิมโต และเป็นไปตาม เลขที  1,037/2564
บย 9992 3,000.- บาท 3,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 ก.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

3 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  1,039/2564
ต่าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  3 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

4 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ วันแก้ว นายณรงค์ วันแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  1,040/2564
ต่าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  3 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด
5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,600.00     10,600.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  1,046/2564

10,600.- บาท 10,600.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  6 ก.ย. 64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เสนอราคาต ่าสุด

6 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและ 720.00         720.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา และเป็นไปตาม เลขที  1,047/2564
วิทยุ 720.- บาท 720.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  7 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,601.00       7,601.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  1,050/2564
7,601.- บาท 7,601.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 ก.ย. 64

ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,337.00       6,337.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  1,051/2564
6,337.- บาท 6,337.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 ก.ย. 64

ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เสนอราคาต ่าสุด

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564



9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและ 6,600.00       6,600.00         เฉพาะเจาะจง นายหรรษา เนียมทรัพย์ นายหรรษา เนียมทรัพย์ และเป็นไปตาม เลขที  1,057/2564
วิทยุ 6,600.- บาท 6,600.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  9 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 16,740.00     16,740.00       เฉพาะเจาะจง นายหรรษา เนียมทรัพย์ นายหรรษา เนียมทรัพย์ และเป็นไปตาม เลขที  1,058/2564
 16,740.- บาท 16,740.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  9 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุส่านักงาน เสนอราคาต ่าสุด

11 จัดซ้ือน่้าดื มพร้อมถัง 1,500.00       1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติ งามเลิศ นายกิตติ งามเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  1,068/2564
 1,500.- บาท 1,500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  13 ก.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10,900.00     10,900.00       เฉพาะเจาะจง นายหรรษา เนียมทรัพย์ นายหรรษา เนียมทรัพย์ และเป็นไปตาม เลขที  1,160/2564
 10,900.- บาท 10,900.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  15 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 20,089.25     20,089.25       เฉพาะเจาะจง นายหรรษา เนียมทรัพย์ นายหรรษา เนียมทรัพย์ และเป็นไปตาม เลขที  1,161/2564
 20,089.25.- บาท 20,089.25.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  15 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าวัสดุส่านักงาน เสนอราคาต ่าสุด
14 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 8,000.00       8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  1,170/2564

 8,000.- บาท 8,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  15 ก.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

15 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน่้า 9,625.00       9,625.00         เฉพาะเจาะจง นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  1,176/2564
ประปา 9,625.- บาท 9,625.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  21 ก.ย. 64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

16 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง และเป็นไปตาม เลขที  1,334/2564
 7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

17 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล อาจภักดี นางสาวศศิวิมล อาจภักดี และเป็นไปตาม เลขที  1,335/2564
7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64

กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

18 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา เทศโล นางสาวทิพย์สุดา เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  1,336/2564
 7,000.-บาท 7,000.-บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

19 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิรัชญา ค่าแก้ว นายวิรัชญา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  1,337/2564
 7,000.-บาท 7,000.-บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

20 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤษชัย สุขลักษณ์ นายกฤษชัย สุขลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  1,338/2564
 7,000.-บาท 7,000.-บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64
กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

21 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ นวนละอองนางสาวอมรรัตน์ นวนละอองและเป็นไปตาม เลขที  1,339/2564
7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64

กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

22 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ กระตุดเงิน นายกิตติภพ กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  1,340/2564
7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64

กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

23 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพาฝัน คงภักดี นางสาวพาฝัน คงภักดี และเป็นไปตาม เลขที  1,341/2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564



 7,000.-บาท 7,000.-บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64
กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

24 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพีรภพ โกตัน นายพีรภพ โกตัน และเป็นไปตาม เลขที  1,342/2564
 7,000.-บาท 7,000.-บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

25 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  1,342/2564
 7,000.-บาท 7,000.-บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

26 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ผ่อนปรน นายอรรถพล ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  1,343/2564
7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64

กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

27 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ต่างสี นางสาวรัตนา ต่างสี และเป็นไปตาม เลขที  1,344/2564
7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64

ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



28 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา บัวละออ นางสาวกรรณิกา บัวละออและเป็นไปตาม เลขที  1,345/2564
 7,000.-บาท 7,000.-บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

29 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายแมน ยงยุทธ์ิ นายแมน ยงยุทธ์ิ และเป็นไปตาม เลขที  1,346/2564
ส่านักปลัด 7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

30 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางราตรี เทศโล นางราตรี เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  1,347/2564
 7,000.-บาท 7,000.-บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

31 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา พิมพ์เมืองนางสาวกิตติวรา พิมพ์เมืองและเป็นไปตาม เลขที  1,348/2564
ส่านักปลัด 7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

32 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายโอภาส ผ่อนปรน นายโอภาส ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  1,349/2564
 7,000.-บาท 7,000.-บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

33 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวดี ศรีประดู่ นางสาวสุวดี ศรีประดู่ และเป็นไปตาม เลขที  1,350/2564
ส่านักปลัด 7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

34 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  1,362/2564
ต่าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

35 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ วันแก้ว นายณรงค์ วันแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  1,363/2564
ต่าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564


