
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

1 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ วันแก้ว นายณรงค์ วันแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  73/2565
ต่าบลทุ่งท่าช้าง 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  1 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

2 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  74/2565
ต่าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  1 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

3 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,090.00       2,090.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  75/2565
กองคลัง 2,090.- บาท 2,090.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  3 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 220.00         220.00           เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  76/2565
220.- บาท 220.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  3 พ.ย. 64

ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด
5 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 154,900.00    154,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง และเป็นไปตาม เลขที  77/2565

เหล็กประชาสัมพันธ์ 154,900.- บาท 154,900.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  3 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

6 ค่าจ้างเหมาจัดท่าพวง 1,000.00       1,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัญจาภร อ่อนโพธ์ิงาม น.ส.ปัญจาภร อ่อนโพธ์ิงามและเป็นไปตาม เลขที  83/2565
มาลา 1,000.- บาท 1,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  3 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,730.80     19,730.80       เฉพาะเจาะจง นายหรรษา เนียมทรัพย์ นายหรรษา เนียมทรัพย์ และเป็นไปตาม เลขที  84/2565
กองช่าง 19,730.80.- บาท 19,730.80.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

8 ค่าวัสดุส่านักงาน 9,221.00       9,221.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  82/2565
ส่านักปลัด 9,221.- บาท 9,221.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 พ.ย. 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 พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565



9 ค่าวัสดุส่านักงาน 8,000.00       8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางธนวรรณ ศักด์ิดี นางธนวรรณ ศักด์ิดี และเป็นไปตาม เลขที  87/2565
ส่านักปลัด 8,000.- บาท 8,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  5 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

10 ค้าจ้างเหมาซ่อมแซม 3,900.00       3,900.00         เฉพาะเจาะจง นายย้ัว เทศโล นายย้ัว เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  88/2565
ท่อประปา 3,900.- บาท 3,900.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  5 พ.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

11 ค้าจ้างเหมาซ่อมแซม 5,800.00       5,800.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร อาษาทอง นายสุนทร อาษาทอง และเป็นไปตาม เลขที  89/2565
ไฟฟ้าสาธารณะ 5,800.- บาท 5,800.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  5 พ.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

12 คอมพิวเตอร์ 7,950.00       7,950.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  96/2565
กองคลัง 7,950.- บาท 7,950.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  15 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

13 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,370.00     21,370.00       เฉพาะเจาะจง นายหรรษา เนียมทรัพย์ นายหรรษา เนียมทรัพย์ และเป็นไปตาม เลขที  121/2565
กองช่าง 21,370.- บาท 21,370.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  15 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด
14 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 320.00         320.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทองและเป็นไปตาม เลขที  127/2565

320.- บาท 320.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

15 ค่าวัสดุส่านักงาน 2,165.00       2,165.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  128/2565
 2,165.- บาท 2,165.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

16 ค่าจ้างเหมาจัดท่าตรา 480.00         480.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทองและเป็นไปตาม เลขที  129/2565
ยาง 480.- บาท 480.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 พ.ย. 64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

17 ค่าจ้างเหมาซ่อมประปา 4,400.00       4,400.00         เฉพาะเจาะจง นายเหนียว คงภักดี นายเหนียว คงภักดี และเป็นไปตาม เลขที  130/2565
หมู่บ้าน 4,400.- บาท 4,400.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 พ.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

18 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 320.00         320.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทองและเป็นไปตาม เลขที  127/2565
320.- บาท 320.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 พ.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

19 ค้าจ้างเหมาซ่อมแซม 1,800.00       1,800.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร อาษาทอง นายสุนทร อาษาทอง และเป็นไปตาม เลขที  132/2565
ไฟฟ้าสาธารณะ 1,800.- บาท 1,800.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 พ.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

20 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 3,000.00       3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางธนวรรณ ศักด์ิดี นางธนวรรณ ศักด์ิดี และเป็นไปตาม เลขที  133/2565
เครื องถ่ายเอกสาร 3,000.- บาท 3,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  18 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

21 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 9,738.00       9,738.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  137/2565
ประชาสัมพันธ์ 9,738.- บาท 9,738.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  18 พ.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 139,688.50    139,688.50      เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร วอทอง นางสาววิภาพร วอทอง และเป็นไปตาม เลขที  138/2565
ในการเลือกต้ัง 139,688.50.- บาท 139,688.50.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  18 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

23 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,080.00       6,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  139/2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565



 6,080.- บาท 6,080.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  18 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

24 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 9,100.00       9,100.00         เฉพาะเจาะจง นายปัญญา ทับทิมโต นายปัญญา ทับทิมโต และเป็นไปตาม เลขที  140/2565
รถยนต์ 9,100.- บาท 9,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

25 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,375.00     21,375.00       เฉพาะเจาะจง นายหรรษา เนียมทรัพย์ นายหรรษา เนียมทรัพย์ และเป็นไปตาม เลขที  151/2565
21,375.- บาท 21,375.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 พ.ย. 64

กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

26 ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,260.00       3,260.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา และเป็นไปตาม เลขที  152/2565
 3,260.- บาท 3,260.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 พ.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

27 ค่าจ้างเหมาจัดท่าตรา 500.00         500.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทองและเป็นไปตาม เลขที  159/2565
ยาง 500.- บาท 500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  25 พ.ย. 64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



28 ค่าวัสดุส่านักงาน 8,385.00       8,385.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  162/2565
 8,385.- บาท 8,385.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  25 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

29 ค่าวัสดุตามโครงการ 11,308.00     11,308.00       เฉพาะเจาะจง นายกานต์ แจ้งนพรัตน์ นายกานต์ แจ้งนพรัตน์ และเป็นไปตาม เลขที  163/2565
เลือกต้ัง 11,308.- บาท 11,308.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  26 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

30 ค่าจ้างเหมาจัดท่า 15,000.00     15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอ้ิว ยอดดีลัง นางอ้ิว ยอดดีลัง และเป็นไปตาม เลขที  164/2565
อาหารเลือกต้ัง 15,000.- บาท 15,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  26 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

27 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 7,431.00       7,431.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  165/2565
เลือกต้ัง 7,431.- บาท 7,431.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  26 พ.ย. 64
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

28 ค่าวัสดุส่านักงาน 8,163.00       8,163.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  166/2565
 8,163.- บาท 8,163.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  26 พ.ย. 64
กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 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

29 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิรัชญา ค่าแก้ว นายวิรัชญา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  169/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

30 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล อาจภักดี นางสาวศศิวิมล อาจภักดี และเป็นไปตาม เลขที  170/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

31 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง และเป็นไปตาม เลขที  171/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

32 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา เทศโล นางสาวทิพย์สุดา เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  172/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565



วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

33 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤษชัย สุขลักษณ์ นายกฤษชัย สุขลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  173/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

34 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ กระตุดเงิน นายกิตติภพ กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  174/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

35 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพาฝัน คงภักดี นางสาวพาฝัน คงภักดี และเป็นไปตาม เลขที  175/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

36 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ผ่อนปรน นายอรรถพล ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  176/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
37 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพีรภพ โกตัน นายพีรภพ โกตัน และเป็นไปตาม เลขที  177/2565

กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
38 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  178/2565

กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
39 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวดี ศรีประดู่ นางสาวสุวดี ศรีประดู่ และเป็นไปตาม เลขที  179/2565

ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
40 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางราตรี เทศโล นางราตรี เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  180/2565

ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

41 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ต่างสี นางสาวรัตนา ต่างสี และเป็นไปตาม เลขที  181/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565



ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

42 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา บัวละออ นางสาวกรรณิกา บัวละออและเป็นไปตาม เลขที  182/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

43 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา พิมเมือง นางสาวกิตติวรา พิมเมือง และเป็นไปตาม เลขที  183/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

44 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรรัตน์ นวนละออง น.ส.อมรรัตน์ นวนละออง และเป็นไปตาม เลขที  184/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

45 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายแมน ยงยุทธ์ิ นายแมน ยงยุทธ์ิ และเป็นไปตาม เลขที  185/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

46 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายโอภาส ผ่อนปรน นายโอภาส ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  186/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
47 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 2,124.00       2,124.00         เฉพาะเจาะจง นายบัญชา สร้อยพูล นายบัญชา สร้อยพูล และเป็นไปตาม เลขที  187/2565

ขยะ ต.ทุ่งท่าช้าง 4,672.- บาท 4,672.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

48 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 619.00         619.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ์ นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ์ และเป็นไปตาม เลขที  188/2565
น่้าประปา ม.4 ต.ห้วยใหญ่ 619.- บาท 619.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

49 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 1,038.00       1,038.00         เฉพาะเจาะจง นายสอง ยงยุทธ์ นายสอง ยงยุทธ์ และเป็นไปตาม เลขที  189/2565
น่้าประปา ม.2 ต.ทุ่งท่าช้าง 1038.- บาท 1038.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

50 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 1,500.00       1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  190/2565
ประชาสัมพันธ์ท้ิงขยะ 1,500.- บาท 1,500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 พ.ย. 64
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565


