
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

1 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 8,362.00       8,362.00         เฉพาะเจาะจง นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  199/2565
น ่าประปา 8,362.- บาท 8,362.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  1 ธ.ค.64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

2 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 816.00         816.00           เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  237/2565
น ่าประปา ม.1 ต.ห้วยใหญ่ 816.- บาท 816.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  7 ธ.ค.64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

3 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,480.00       1,480.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  250/2565
กองสวัสดิการ 1,480.- บาท 1,480.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  7 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

4 จัดซื อวัสดุส่านักงาน 12,352.00     12,352.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  254/2565
12,352.- บาท 12,352.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  7 ธ.ค.64

กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด
5 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ วันแก้ว นายณรงค์ วันแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  264/2565

ต่าบลทุ่งท่าช้าง 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ธ.ค.64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

6 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  265/2565
ต่าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ธ.ค.64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

7 โครงการซ่อมแซมถนน 443,000.00    443,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ศุภศิริขนส่ง หจก.ศุภศิริขนส่ง และเป็นไปตาม เลขที  266/2565
ลาดยางทุ่งท่าช้าง -ห้วย 443,000.- บาท 443,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ธ.ค.64
ใหญ่ ม.2 ต.ทุ่งท่าช้าง

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

8 ค่าวัสดุส่านักงาน 8,496.00       8,496.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  279/2565
ส่านักปลัด 8,496.- บาท 8,496.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  15 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565



9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6,406.00       6,406.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  280/2565
ส่านักปลัด 6,406.- บาท 6,406.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  15 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ  บ.อัลไล คอนกลอมเมอเรทส์  บ.อัลไล คอนกลอมเมอเรทส์ เสนอราคาต ่าสุด

10 วัสดุวิทยาศาสตร์การ 65,278.00     65,278.00       เฉพาะเจาะจง มาร์ท เอมไพร์ เเอนด์ มาร์ท เอมไพร์ เเอนด์ และเป็นไปตาม เลขที  282/2565
แพทย์ ATK อินเตอร์เทรด จก. อินเตอร์เทรด จก. เงื อนไขที  อบต. วันที  20 ธ.ค.64
กองสวัสดิการ 65,278.-บาท 65,278.-บาท ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

11 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 750.00         750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา และเป็นไปตาม เลขที  292/2565
กองช่าง 750.- บาท 750.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

12 ค่าจ้างเหมาจัดท่าตรา 480.00         480.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง และเป็นไปตาม เลขที  294/2565
ยาง 480.- บาท 480.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  27 ธ.ค.64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

13 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 7,452.00       7,452.00         เฉพาะเจาะจง นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  296/2565
น ่าประปา 7,452.- บาท 7,452.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ธ.ค.64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด
14 ค่าวัสดุโครงการป้องกัน 22,633.00     22,633.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ ปิยะคง นายณรงค์ ปิยะคง และเป็นไปตาม เลขที  298/2565

อุบัติเหตุปีใหม่ 22,633.- บาท 22,633.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ธ.ค.64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

15 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 132,300.00    132,300.00      เฉพาะเจาะจง นางเกศวรา บัวสุวรรณ นางเกศวรา บัวสุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  299/2565
ฟาร์มไก่สองฝ่ังคลอง 132,300.- บาท 132,300.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ธ.ค.64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

16 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 77,400.00     77,400.00       เฉพาะเจาะจง นางเกศวรา บัวสุวรรณ นางเกศวรา บัวสุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  300/2565
หลัง ร.ร.ทุ่งท่าช้าง 77,400.- บาท 77,400.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ธ.ค.64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

17 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 69,000.00     69,000.00       เฉพาะเจาะจง นางเกศวรา บัวสุวรรณ นางเกศวรา บัวสุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  301/2565
ข้างคลองวังกะทะ 69,0000.- บาท 69,0000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ธ.ค.64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

18 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 196,000.00    196,000.00      เฉพาะเจาะจง นางเกศวรา บัวสุวรรณ นางเกศวรา บัวสุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  302/2565
ม.4 ต.ห้วยใหญ่ 196,000.- บาท 196,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 ธ.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

19 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 781.00         781.00           เฉพาะเจาะจง นายสอง ยงยุทธ์ นายสอง ยงยุทธ์ และเป็นไปตาม เลขที  315/2565
น ่าประปา ม.2 ต.ทุ่งท่าช้าง 781.- บาท 781.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  29 ธ.ค.64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

20 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 484.00         484.00           เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  316/2565
น ่าประปา ม.1 ต.ห้วยใหญ่ 484.- บาท 484.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  29 ธ.ค.64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

21 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 352.00         352.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ และเป็นไปตาม เลขที  317/2565
น ่าประปา ม.4 ต.ห้วยใหญ่ 352.- บาท 352.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  29 ธ.ค.64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

22 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 2,120.00       2,120.00         เฉพาะเจาะจง นายบัญชา สร้อยพูล นายบัญชา สร้อยพูล และเป็นไปตาม เลขที  318/2565
ขยะ ต.ทุ่งท่าช้าง 2,120.- บาท 2,120.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  29 ธ.ค.64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

29 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิรัชญา ค่าแก้ว นายวิรัชญา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  319/2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565



กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
30 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล อาจภักดี นางสาวศศิวิมล อาจภักดี และเป็นไปตาม เลขที  320/2565

กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

31 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง และเป็นไปตาม เลขที  321/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

32 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา เทศโล นางสาวทิพย์สุดา เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  322/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

33 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤษชัย สุขลักษณ์ นายกฤษชัย สุขลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  323/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



34 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ กระตุดเงิน นายกิตติภพ กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  324/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

35 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพาฝัน คงภักดี นางสาวพาฝัน คงภักดี และเป็นไปตาม เลขที  325/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

36 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ผ่อนปรน นายอรรถพล ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  326/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

37 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพีรภพ โกตัน นายพีรภพ โกตัน และเป็นไปตาม เลขที  327/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

38 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  328/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

39 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวดี ศรีประดู่ นางสาวสุวดี ศรีประดู่ และเป็นไปตาม เลขที  329/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

40 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางราตรี เทศโล นางราตรี เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  330/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

41 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ต่างสี นางสาวรัตนา ต่างสี และเป็นไปตาม เลขที  331/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

42 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา บัวละออ นางสาวกรรณิกา บัวละออ และเป็นไปตาม เลขที  332/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

43 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา พิมเมือง นางสาวกิตติวรา พิมเมือง และเป็นไปตาม เลขที  333/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

44 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรรัตน์ นวนละออง น.ส.อมรรัตน์ นวนละออง และเป็นไปตาม เลขที  334/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

45 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายแมน ยงยุทธ์ิ นายแมน ยงยุทธ์ิ และเป็นไปตาม เลขที  335/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

46 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายโอภาส ผ่อนปรน นายโอภาส ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  336/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด
47 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 2,100.00       2,100.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  342/2565

อคิลิค ตามโครงการ 2,100.- บาท 2,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64
กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

48 จัดซื อวัสดุส่านักงาน 9,426.00       9,426.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  343/2565
9,426.- บาท 9,426.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64

กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

49 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 2,750.00       2,750.00         เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ สงวนวงษ์ นายอนันต์ สงวนวงษ์ และเป็นไปตาม เลขที  344/2565
เครื องปรับอากาศ 2,7560.- บาท 2,7560.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 ธ.ค.64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด


