
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

1 จัดซ้ือวัสดุ (น้ าดื ม) 2,000.00       2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  งามเลิศ นายกิตติ  งามเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  480/2565
2,000.- บาท 2,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 ก.พ.65

ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

2 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 4,100.00       4,100.00         เฉพาะเจาะจง นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  481/2565
4,100.- บาท 4,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 ก.พ.65

กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

3 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ า 7,468.00       7,468.00         เฉพาะเจาะจง นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  482/2565
ประปา 3,730.- บาท 3,730.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 3,190.00       3,190.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  483/2565
เครื องคอมพิวเตอร์ 3,190.- บาท 3,190.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด
5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,276.00       1,276.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  484/2565

1,276.- บาท 1,276.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 50,540.00     50,540.00       เฉพาะเจาะจง นายหรรษา เนียมทรัพย์ นายหรรษา เนียมทรัพย์ และเป็นไปตาม เลขที  489/2565
 50,540.- บาท 50,540.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง 20,330.00     20,330.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา และเป็นไปตาม เลขที  490/2565
 20,330.- บาท 20,330.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  3 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด
วัสดุส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

8 จัดซ้ือกรอบรูปพระบรม 300.00         300.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  491/2565
ฉายาลักษณ์ 300.- บาท 300.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  3 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



9 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 3,900.00       3,900.00         เฉพาะเจาะจง นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  498/2565
เก้าอ้ี 3,900.- บาท 3,900.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

10 จัดซ้ือเครื องคอมพิวเตอร์ 16,000.00     16,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  500/2565
Notebook 16,000.- บาท 16,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  7 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

11 จัดซ้ือโต๊ะท างาน 5,400.00       5,400.00         เฉพาะเจาะจง นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  502/2565
5,400.- บาท 5,400.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 ก.พ.65

กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

12 จัดซ้ือเครื องฉีดน้ าแรงดัน 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา และเป็นไปตาม เลขที  503/2565
สูง 7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

13 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 4,500.00       4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  504/2565
4,500.- บาท 4,500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 ก.พ.65

กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด
14 ซ้ือเครื องพิมพ์Multifunc 15,000.00     15,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  505/2565

tion เลเซอร์หรือ LED สี 15,000.- บาท 15,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

15 ค่าจ้างเหมาจัดท าตรา 540.00         540.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง และเป็นไปตาม เลขที  506/2565
ยาง 540.- บาท 540.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

16 จัดซ้ือวัสดุ (น้ าดื ม) 3,000.00       3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  งามเลิศ นายกิตติ  งามเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  507/2565
3,000.- บาท 3,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 ก.พ.65

ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

17 วัสดุส านักงาน 7,230.00       7,230.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  523/2565
 7,230.- บาท 7,230.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  9 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

18 วัสดุส านักงาน 8,841.00       8,841.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  520/2565
 7,230.- บาท 7,230.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 ก.พ.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



กอองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

19 ซ้ือเครื องพิมพ์Multifunc 15,000.00     15,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  525/2565
tion เลเซอร์หรือ LED สี 15,000.- บาท 15,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  9 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

20 วัสดุส านักงาน 4,955.00       4,955.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  526/2565
 4,955.- บาท 4,955.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  9 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

21 จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 30,700.00     30,700.00       เฉพาะเจาะจง นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ นางกุลชรี เกษมอมรลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  528/2565
ส านักงาน 30,700.- บาท 30,700.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  9 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

22 วัสดุส านักงาน 3,933.00       3,933.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  530/2565
 3,933.- บาท 3,933.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  11 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

29 วัสดุส านักงาน 4,840.00       4,840.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  531/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



 3,933.- บาท 3,933.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  11 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

30 วัสดุส านักงาน 680.00         680.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  532/2565
 680.- บาท 680.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

31 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร 3,900.00       3,900.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง และเป็นไปตาม เลขที  533/2565
ประชุมสภา 3,900.- บาท 3,900.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

32 ค่าอาหารว่างและเครื อง 3,000.00       3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอ้ิว  ยอดดีลัง นางอ้ิว  ยอดดีลัง และเป็นไปตาม เลขที  534/2565
ดื มประชุมสภา 3,000.- บาท 3,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

33 ค่าจ้างรถรับ-ส่งงานวัง 3,500.00       3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายบัญชา สร้อยพูล นายบัญชา สร้อยพูล และเป็นไปตาม เลขที  535/2565
แผ่นดิน 3,500.- บาท 3,500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



34 ค่าจ้างรถรับ-ส่งงานวัง 3,500.00       3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสอง ยงยุทธ์ นายสอง ยงยุทธ์ และเป็นไปตาม เลขที  536/2565
แผ่นดิน 3,500.- บาท 3,500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

35 วัสดุส านักงาน 2,425.00       2,425.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  537/2565
 2,425.- บาท 2,425.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เสนอราคาต  าสุด

36 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,670.00     37,670.00       เฉพาะเจาะจง นายหรรษา เนียมทรัพย์ นายหรรษา เนียมทรัพย์ และเป็นไปตาม เลขที  538/2565
37,670.- บาท 37,670.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ก.พ.65

กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

37 วัสดุส านักงาน 680.00         680.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  539/2565
 680.- บาท 680.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  15 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

38 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 5,370.00       5,370.00         เฉพาะเจาะจง นายปัญญา ทับทิมโต นายปัญญา ทับทิมโต และเป็นไปตาม เลขที  541/2565
บย 9992 5,370.- บาท 5,370.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

39 ค่าจ้างเหมาตัดสติกเกอร์ 1,400.00       1,400.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  544/2565
ติดรถยนต์ 1,400.- บาท 1,400.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

40 จัดซ้ือวัสดุ (น้ าดื ม) 3,000.00       3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  งามเลิศ นายกิตติ  งามเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  545/2565
3,000.- บาท 3,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65

ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

41 ค่าจ้างเหมาตัดสติกเกอร์ 3,560.00       3,560.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  546/2565
ซีทรู 3,560.- บาท 3,560.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุกีฬา เสนอราคาต  าสุด

42 จัดซ้ือวัสดุกีฬา 13,870.00     13,870.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  547/2565
 13,870.- บาท 13,870.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

43 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,840.00       4,840.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  548/2565
 4,840.- บาท 4,840.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

44 ค่าอาหารว่างและเครื อง 3,000.00       3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอ้ิว  ยอดดีลัง นางอ้ิว  ยอดดีลัง และเป็นไปตาม เลขที  549/2565
ดื มงานแผ่นดิน 3,000.- บาท 3,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

45 ค่าจ้างรถรับ-ส่งงานวัง 3,500.00       3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายบัญชา สร้อยพูล นายบัญชา สร้อยพูล และเป็นไปตาม เลขที  550/2565
แผ่นดิน 3,500.- บาท 3,500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

46 ค่าจ้างรถรับ-ส่งงานวัง 3,500.00       3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสอง ยงยุทธ์ นายสอง ยงยุทธ์ และเป็นไปตาม เลขที  551/2565
แผ่นดิน 3,500.- บาท 3,500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด
47 โครงการขุดลอกคลอง 373,000.00    373,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ค าแก้ว นายสมปอง ค าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  554/2565

หลังฝายสามแยกตะวัน 373,000.- บาท 373,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
ออก ม.4 กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด

48 ขุดลอกคลองไส้ไก่พร้อม 56,000.00     56,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ค าแก้ว นายสมปอง ค าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  555/2565
วางท่อ ม.1 ทุ่งท่าช้าง 65,000.- บาท 65,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด

49 ขุดลอกคลองส่งน้ าสาย 20,000.00     20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบัญชา สร้อยพูล นายบัญชา สร้อยพูล และเป็นไปตาม เลขที  556/2565
บ้านผู้ใหญ่กร่าย ม.3 20,000.- บาท 20,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

50 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 500.00         500.00           เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  564/2565
500.- บาท 500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  21 ก.พ.65

ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

51 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 13,000.00     13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเริ ม กล  าโภชน์ นายเริ ม กล  าโภชน์ และเป็นไปตาม เลขที  578/2565
โซฟาที ช ารุด 13000,000.- บาท 13000,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 ก.พ.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

52 ค่าจ้างเหมาท าป้ายอิงค์ 13,300.00     13,300.00       เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  579/2565
เจ็ทส์ตัดสติกเกอร์ 13,300.- บาท 13,300.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 ก.พ.65
กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

53 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 17,000.00     17,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ เผ่าฉนวน นายชัยวัฒน์ เผ่าฉนวน และเป็นไปตาม เลขที  580/2565
เต้นท์ผ้าใบ 17,000.- บาท 17,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุยานพาหนะ เสนอราคาต  าสุด

54 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 16,000.00     16,000.00       เฉพาะเจาะจง นายล าพู จันทร์กมล นายล าพู จันทร์กมล และเป็นไปตาม เลขที  582/2565
16,000.- บาท 16,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 ก.พ.65

ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

55 ค่าอาหารว่างและเครื อง 10,000.00     10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอ้ิว  ยอดดีลัง นางอ้ิว  ยอดดีลัง และเป็นไปตาม เลขที  588/2565
ดื ม โครงการเกษตร 10,000.- บาท 10,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

56 วัสดุส านักงาน 2,600.00       2,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  589/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



 2,600.- บาท 2,600.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

57 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 14,890.00     14,890.00       เฉพาะเจาะจง นายปัญญา ทับทิมโต นายปัญญา ทับทิมโต และเป็นไปตาม เลขที  590/2565
รถยนต์ กจ.766 14,800.- บาท 14,800.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  23 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

58 วัสดุส านักงาน 7,606.00       7,606.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  595/2565
 7,606.- บาท 7,606.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

59 ค้าจ้างเหมาซ่อมแซม 1,600.00       1,600.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร อาษาทอง นายสุนทร อาษาทอง และเป็นไปตาม เลขที  596/2565
ไฟฟ้าสาธารณะ 1,600.- บาท 1,600.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด

60 วัสดุส านักงาน 5,878.00       5,878.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  601/2565
 5,878.- บาท 5,878.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



61 ค่าอาหารว่างและเครื อง 5,000.00       5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอ้ิว  ยอดดีลัง นางอ้ิว  ยอดดีลัง และเป็นไปตาม เลขที  602/2565
ดื ม 5,000.- บาท 5,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

62 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ า 542.00         542.00           เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  603/2565
ม.1 ห้วยใหญ่ 542.- บาทท 542.- บาทท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

63 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ า 414.00         414.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ์ นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ์ และเป็นไปตาม เลขที  604/2565
ม.4 ห้วยใหญ่ 414.- บาทท 414.- บาทท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าวัสดุส านักงาน เสนอราคาต  าสุด

64 จัดซ้ือวัสดุ (น้ าดื ม) 1,600.00       1,600.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  งามเลิศ นายกิตติ  งามเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  605/2565
1,600.- บาท 1,600.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ก.พ.65

ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

65 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 2,000.00       2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  608/2565
ประชาสัมพันธ์ 2}000.- บาท 2}000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  25 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด
66 ค่าจ้างเหมาจัดทเก็บขยะ 2,132.00       2,132.00         เฉพาะเจาะจง นายบัญชา สร้อยพูล นายบัญชา สร้อยพูล และเป็นไปตาม เลขที  609/2565

มูลฝอย 2,132.- บาทท 2,132.- บาทท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

67 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ า 890.00         890.00           เฉพาะเจาะจง นายสอง ยงยุทธ์ นายสอง ยงยุทธ์ และเป็นไปตาม เลขที  610/2565
ม.2 ทุ่งท่าช้าง 890.- บาทท 890.- บาทท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ก.พ.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

68 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิรัชญา ค าแก้ว นายวิรัชญา ค าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  611/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

69 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล อาจภักดี นางสาวศศิวิมล อาจภักดี และเป็นไปตาม เลขที  612/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

70 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง และเป็นไปตาม เลขที  613/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

71 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา เทศโล นางสาวทิพย์สุดา เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  614/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

72 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤษชัย สุขลักษณ์ นายกฤษชัย สุขลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  615/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

73 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ กระตุดเงิน นายกิตติภพ กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  616/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

74 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพาผัน คงภักดี นางสาวพาผัน คงภักดี และเป็นไปตาม เลขที  617/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

75 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 6,100.00       6,100.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ พึ งพิง นายกิตติศักด์ิ พึ งพิง และเป็นไปตาม เลขที  618/2565
กองช่าง 6,100.- บาท 6,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

76 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ผ่อนปรน นายอรรถพล ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  619/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

77 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา ค าแก้ว นางสาววิจิตรา ค าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  620/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

78 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ บุญสุข นายเผด็จ บุญสุข และเป็นไปตาม เลขที  621/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงในล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

79 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง และเป็นไปตาม เลขที  622/2565
ส านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

80 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 6,420.00       6,420.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภรณ์ ทองดี นางสาววัชราภรณ์ ทองดี และเป็นไปตาม เลขที  623/2565
ส านักปลัด 6,420.- บาท 6,420.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

81 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสว่าง ดีสุภาพ นางสว่าง ดีสุภาพ และเป็นไปตาม เลขที  624/2565
ส านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

82 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรรัตน์ นวนละออง น.ส.อมรรัตน์ นวนละออง และเป็นไปตาม เลขที  625/2565
ส านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

83 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ต่างสี นางสาวรัตนา ต่างสี และเป็นไปตาม เลขที  626/2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ส านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65
ทุ่งท่าช้างก าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด
84 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา บัวละออ นางสาวกรรณิกา บัวละออ และเป็นไปตาม เลขที  627/2565

ส านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65
ทุ่งท่าช้างก าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด
85 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายโอภาส ผ่อนปรน นายโอภาส ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  628/2565

ส านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65
ทุ่งท่าช้างก าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด
86 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไสว มีดวงจันทร์ นายไสว มีดวงจันทร์ และเป็นไปตาม เลขที  629/2565

ส านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65
ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

87 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพีรภพ โกตัน นายพีรภพ โกตัน และเป็นไปตาม เลขที  637/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



88 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายแมน ยงยุทธ์ิ นายแมน ยงยุทธ์ิ และเป็นไปตาม เลขที  631/2565
ส านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

89 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 9,902.00       9,902.00         เฉพาะเจาะจง นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  632/2565
9,902.- บาท 9,902.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต  าสุด

90 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางพันธ์ บุญไทย นางพันธ์ บุญไทย และเป็นไปตาม เลขที  633/2565
ส านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65

ทุ่งท่าช้างก าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

91 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ วันแก้ว นายณรงค์ วันแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  638/2565
ต าบลทุ่งท่าช้าง 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต  าสุด

92 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  639/2565
ต าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65
ส านักปลัด ทุ่งท่าช้างก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าวัสดุ เสนอราคาต  าสุด
93 วัสดุส านักงาน 7,606.00       7,606.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  640/2565

 7,606.- บาท 7,606.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ก.พ.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก าหนด


