
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  348/2565
ต่าบลทุ่งท่าช้าง 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

2 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  349/2565
ต่าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

3 ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,730.00       3,730.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา และเป็นไปตาม เลขที  350/2565
กองช่าง 3,730.- บาท 3,730.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

4 ค่าจ้างเหมาซ่อมประปา 3,600.00       3,600.00         เฉพาะเจาะจง นายเหนียว คงภักดี นายเหนียว คงภักดี และเป็นไปตาม เลขที  351/2565
หมู่บ้าน 3,600.- บาท 3,600.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 ม.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด
5 ค้าจ้างเหมาซ่อมแซม 2,300.00       2,300.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร อาษาทอง นายสุนทร อาษาทอง และเป็นไปตาม เลขที  352/2565

ไฟฟ้าสาธารณะ 2,300.- บาท 2,300.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 ม.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

6 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 3,000.00       3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  360/2565
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ 2,100.- บาท 2,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 1,300.00       1,300.00         เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ สงวนวงษ์ นายอนันต์ สงวนวงษ์ และเป็นไปตาม เลขที  361/2565
เครื องปรับอากาศ 1,300.- บาท 1,300.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  4 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

8 ค่าจ้างเหมาจัดท่าตรา 1,000.00       1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง และเป็นไปตาม เลขที  364/2565
ยาง 1,000.- บาท 1,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  6 ม.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



9 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 4,100.00       4,100.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  366/2565
ไวนิลจัดเก็บภาษี 4,100.- บาท 4,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  6 ม.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

10 วัสดุส่านักงาน 5,070.00       5,070.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  367/2565
 5,070.- บาท 5,070.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  6 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

11 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 1,800.00       1,800.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  370/2565
วันเด็กแห่งชาติ 1,800.- บาท 1,800.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  10 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

12 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 22,800.00     22,800.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ ปิยะคง นายณรงค์ ปิยะคง และเป็นไปตาม เลขที  371/2565
วันเด็กแห่งชาติ 22,800.- บาท 22,800.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  10 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

13 วัสดุส่านักงาน 4,295.00       4,295.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  377/2565
 4,295.- บาท 4,295.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  10 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด
14 ค่าจ้างเหมาจัดท่าตรา 1,950.00       1,950.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง และเป็นไปตาม เลขที  383/2565

ยาง 1,950.- บาท 1,950.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  13 ม.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

15 จัดซ้ือน่้าดื ม 280.00         280.00           เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา งามเลิศ นายกฤษดา งามเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  386/2565
ส่านักปลัด 280.- บาท 280.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

16 ค้าจ้างเหมาซ่อมแซม 3,000.00       3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร อาษาทอง นายสุนทร อาษาทอง และเป็นไปตาม เลขที  388/2565
ไฟฟ้าสาธารณะ 3,000.- บาท 3,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  14 ม.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

17 ค่าจ้างเหมาซ่อมปร้ินเตอร์ 4,950.00       4,950.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  393/2565
กองสวัสดิการ 4,950.- บาท 4,950.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  19 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

18 ค่าอาหารว่างและเครื อง 3,500.00       3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางอ้ิว  ยอดดีลัง นางอ้ิว  ยอดดีลัง และเป็นไปตาม เลขที  407/2565
ดื มประชุมสภา 3,500.- บาท 3,500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  20 ม.ค.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

19 ค่าจ้างเหมาจัดท่าตรา 280.00         280.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง และเป็นไปตาม เลขที  408/2565
ยาง 280.- บาท 280.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  20 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

20 ค่าจ้างเหมาจัดท่าตรา 1,720.00       1,720.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง และเป็นไปตาม เลขที  424/2565
ยาง 1,720.- บาท 1,720.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 ม.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

21 ค่าอาหารว่างและเครื อง 7,000.00       7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอ้ิว  ยอดดีลัง นางอ้ิว  ยอดดีลัง และเป็นไปตาม เลขที  425/2565
ดื มกิจกรรมจิตอาสา 7,000.- บาท 7,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  25 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

22 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 506.00         506.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ และเป็นไปตาม เลขที  430/2565
น่้าประปา ม.4 ต.ห้วยใหญ่ 506.- บาท 506.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  26 ม.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

29 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 748.00         748.00           เฉพาะเจาะจง นายสอง ยงยุทธ์ นายสอง ยงยุทธ์ และเป็นไปตาม เลขที  431/2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



น่้าประปา ม.2 ต.ทุ่งท่าช้าง 748.- บาท 748.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  26 ม.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

30 วัสดุส่านักงาน 1,810.00       1,810.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  432/2565
 1,810.- บาท 1,810.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  26 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

31 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 500.00         500.00           เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  434/2565
ประชาสัมพันธ์ 500.- บาท 500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  27 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

32 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 475.00         475.00           เฉพาะเจาะจง นายบัญชา สร้อยพูล นายบัญชา สร้อยพูล และเป็นไปตาม เลขที  435/2565
ขยะ ต.ทุ่งท่าช้าง 475.- บาท 475.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  27 ม.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

33 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 2,152.00       2,152.00         เฉพาะเจาะจง นายบัญชา สร้อยพูล นายบัญชา สร้อยพูล และเป็นไปตาม เลขที  436/2565
ขยะ ต.ทุ่งท่าช้าง 2,152.- บาท 2,152.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  27 ม.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



34 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 13,500.00     13,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสัน ตระกูลคล้อยดี นายสัน ตระกูลคล้อยดี และเป็นไปตาม เลขที  437/2565
ประปาและวางท่อ 1,810.- บาท 1,810.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  27 ม.ค.65
กองช่าง 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 นายวิรัชญา ค่าแก้ว นายวิรัชญา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  445/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

36 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล อาจภักดี นางสาวศศิวิมล อาจภักดี และเป็นไปตาม เลขที  446/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

37 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง และเป็นไปตาม เลขที  447/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

38 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา เทศโล นางสาวทิพย์สุดา เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  448/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 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 นายกฤษชัย สุขลักษณ์ นายกฤษชัย สุขลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  449/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

40 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ กระตุดเงิน นายกิตติภพ กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  450/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

41 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพาผัน คงภักดี นางสาวพาผัน คงภักดี และเป็นไปตาม เลขที  451/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

42 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ผ่อนปรน นายอรรถพล ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  452/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

43 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพีรภพ โกตัน นายพีรภพ โกตัน และเป็นไปตาม เลขที  453/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

44 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  454/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

45 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ บุญสุข นายเผด็จ บุญสุข และเป็นไปตาม เลขที  455/2565
กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

46 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวดี ศรีประดู่ นางสาวสุวดี ศรีประดู่ และเป็นไปตาม เลขที  456/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

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 มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
47 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางราตรี เทศโล นางราตรี เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  457/2565

ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
48 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ต่างสี นางสาวรัตนา ต่างสี และเป็นไปตาม เลขที  458/2565

ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
49 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา บัวละออ นางสาวกรรณิกา บัวละออ และเป็นไปตาม เลขที  459/2565

ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
50 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา พิมเมือง นางสาวกิตติวรา พิมเมือง และเป็นไปตาม เลขที  460/2565

ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

51 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรรัตน์ นวนละออง น.ส.อมรรัตน์ นวนละออง และเป็นไปตาม เลขที  461/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

52 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายแมน ยงยุทธ์ิ นายแมน ยงยุทธ์ิ และเป็นไปตาม เลขที  462/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

53 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายโอภาส ผ่อนปรน นายโอภาส ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  463/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

54 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไสว มีดวงจันทร์ นายไสว มีดวงจันทร์ และเป็นไปตาม เลขที  464/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

55 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ วันแก้ว นายณรงค์ วันแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  468/2565
ต่าบลทุ่งท่าช้าง 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

56 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  469/2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



ต่าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  31 ม.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด


