
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เสนอราคาต ่าสุด

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,900.00       2,900.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา และเป็นไปตาม เลขที  655/2565
2,900.- บาท 2,900.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 มี.ค.65

กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

2 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 1,000.00       1,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  656/2565
ท่าความสะอาด 1,000.- บาท 1,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  2 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

3 ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย 500.00         500.00           เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ร่วมสมุห์ นายสุนทร ร่วมสมุห์ และเป็นไปตาม เลขที  661/2565
ประชาสัมพันธ์ 500.- บาท 500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  7 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

4 วัสดุส่านักงาน 497.00         497.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  663/2565
 497.- บาท 497.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  7 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด
5 วัสดุส่านักงาน 1,168.00       1,168.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  664/2565

 1,168.- บาท 1,168.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  7 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 29,405.00     29,405.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา นางสาวสุรภา สิงห์บุบผา และเป็นไปตาม เลขที  666/2565
 29,405.- บาท 29,405.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุส่านักงาน เสนอราคาต ่าสุด

7 จัดซ้ือวัสดุ (น่้าดื ม) 2,000.00       2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  งามเลิศ นายกิตติ  งามเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  669/2565
2,000.- บาท 2,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 มี.ค.65

ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

8 ค่าจ้างเหมาจัดท่าตรา 180.00         180.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง และเป็นไปตาม เลขที  670/2565
ยาง 180.- บาท 180.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  8 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



9 ซ่อมแซมฝายที ช่ารุด 68,000.00     68,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ค่าแก้ว นายสมปอง ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  674/2565
(ฝายคลองกุ่มสูง) 68,000.- บาท 68,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  10 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,565.00       4,565.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  685/2565
4,565.- บาท 4,565.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  10 มี.ค.65

กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุส่านักงาน เสนอราคาต ่าสุด

11 จัดซ้ือวัสดุ (น่้าดื ม) 2,200.00       2,200.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  งามเลิศ นายกิตติ  งามเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  686/2565
2,200.- บาท 2,200.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  10 มี.ค.65

ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

12 วัสดุส่านักงาน 5,858.00       5,858.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  694/2565
 5,858.- บาท 5,858.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,250.00     13,250.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  695/2565
13,250.- บาท 13,250.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 มี.ค.65

ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด
14 ค่าจ้างเหมารถแม็คโค 4,500.00       4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายเนย เกลื อนกลาด นายเนย เกลื อนกลาด และเป็นไปตาม เลขที  696/2565

ซ่อมท่อประปา 4,500.- บาท 4,500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  17 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอน เสนอราคาต ่าสุด

15 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิว 2,400.00       2,400.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  708/2565
เตอร์ 2,400.- บาท 2,400.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  21 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอน เสนอราคาต ่าสุด

16 ค่าจ้างเหมาซ่อมปร้ินท์ 2,430.00       2,430.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  709/2565
เตอร์ 2,430.- บาท 2,430.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  21 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

17 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื อง 1,200.00       1,200.00         เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ สงวนวงษ์ นายอนันต์ สงวนวงษ์ และเป็นไปตาม เลขที  711/2565
ปรับอากาศ 1,200.- บาท 1,200.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 มี.ค.65
กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,260.00       7,260.00         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม และเป็นไปตาม เลขที  712/2565
7,260.- บาท 7,260.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 มี.ค.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



กองสวัสดิการ ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

19 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 69,000.00     69,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา น้อยเจริญ นางสาวกาญจนา น้อยเจริญ และเป็นไปตาม เลขที  713/2565
ถนนขาดพังจากน่้าท่วม 69,000.- บาท 69,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

20 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 219,000.00    219,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  714/2565
ลูกรังบ้านนายละออ ม.7 219,000.- บาท 219,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

21 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 108,000.00    108,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนา น้อยเจริญ น.ส.กาญจนา น้อยเจริญ และเป็นไปตาม เลขที  715/2565
ลูกรังสายไร่นายสมบุญ 108,000.- บาท 108,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

22 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื อง 1,200.00       1,200.00         เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ สงวนวงษ์ นายอนันต์ สงวนวงษ์ และเป็นไปตาม เลขที  716/2565
ปรับอากาศ 1,200.- บาท 1,200.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

23 ค่าวัสดุโครงการจัดเก็บ 19,485.00     19,485.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ ปิยะคง นายณรงค์ ปิยะคง และเป็นไปตาม เลขที  717/2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



ภาษีนอกสถานที 19,485.- บาท 19,485.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  22 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

24 วัสดุส่านักงาน 4,180.00       4,180.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  718/2565
 4,180.- บาท 4,180.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

25 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื อง 4,200.00       4,200.00         เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ สงวนวงษ์ นายอนันต์ สงวนวงษ์ และเป็นไปตาม เลขที  719/2565
ปรับอากาศ 4,200.- บาท 4,200.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  24 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

26 วัสดุส่านักงาน 4,750.00       4,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  727/2565
 4,750.- บาท 4,750.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  28 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอน เสนอราคาต ่าสุด

27 ค่าจ้างเหมาแม็กโคร 4,000.00       4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเนย เกลื อนกลาด นายเนย เกลื อนกลาด และเป็นไปตาม เลขที  728/2565
ขุดป้องกันน่้าท่วม 4,000.- บาท 4,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  29 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



28 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื อง 11,150.00     11,150.00       เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ สงวนวงษ์ นายอนันต์ สงวนวงษ์ และเป็นไปตาม เลขที  730/2565
ปรับอากาศ 11,150.- บาท 11,150.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  29 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

29 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื อง 3,410.00       3,410.00         เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ สงวนวงษ์ นายอนันต์ สงวนวงษ์ และเป็นไปตาม เลขที  731/2565
ปรับอากาศ 3,410.- บาท 3,410.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  29 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

30 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 869.00         869.00           เฉพาะเจาะจง นายสอง ยงยุทธ์ิ นายสอง ยงยุทธ์ิ และเป็นไปตาม เลขที  736/2565
น่้าประปา ม.2 ทุ่งท่าช้าง 869.- บาท 869.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

31 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 552.00         552.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ์ นางสาวสาหร่าย เต็มหัตถ์ และเป็นไปตาม เลขที  737/2565
น่้าประปา ม.4 ห้วยใหญ่ 552.- บาท 552.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

32 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 500.00         500.00           เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  738/2565
น่้าประปา ม.1 ห้วยใหญ่ 500.- บาท 500.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 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

33 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 2,132.00       2,132.00         เฉพาะเจาะจง นายบัญชา สร้อยพูล นายบัญชา สร้อยพูล และเป็นไปตาม เลขที  739/2565
ขยะมูลฝอย 2,132.- บาท 2,132.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

34 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิรัชญา ค่าแก้ว นายวิรัชญา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  740/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

35 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล อาจภักดี นางสาวศศิวิมล อาจภักดี และเป็นไปตาม เลขที  741/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

36 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง นางสาวรัชนีรมณ์ ศรีเพ็ง และเป็นไปตาม เลขที  742/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

37 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา เทศโล นางสาวทิพย์สุดา เทศโล และเป็นไปตาม เลขที  743/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

38 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤษชัย สุขลักษณ์ นายกฤษชัย สุขลักษณ์ และเป็นไปตาม เลขที  744/2565
กองคลัง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

39 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ บุญสุข นายเผด็จ บุญสุข และเป็นไปตาม เลขที  745/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

40 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ผ่อนปรน นายอรรถพล ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  746/2565
กองสวัสดิการ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
41 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว นางสาววิจิตรา ค่าแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  747/2565

กองช่าง 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
42 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 4,330.00       4,330.00         เฉพาะเจาะจง นายดนัย ซาวะจะ นายดนัย ซาวะจะ และเป็นไปตาม เลขที  748/2565

กองช่าง 4,330.- บาท 4,330.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
43 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 2,030.00       2,030.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ พึ งพิง นายกิตติศักด์ิ พึ งพิง และเป็นไปตาม เลขที  749/2565

กองช่าง 2,030.- บาท 2,030.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
44 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 4,940.00       4,940.00         เฉพาะเจาะจง นางสว่าง ดีสุภาพ นางสว่าง ดีสุภาพ และเป็นไปตาม เลขที  750/2565

กองช่าง 4,940.- บาท 4,940.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

45 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 6,100.00       6,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภรณ์ ทองดี นางสาววัชราภรณ์ ทองดี และเป็นไปตาม เลขที  751/2565
ส่านักปลัด 6,100.- บาท 6,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

46 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 6,100.00       6,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ต่างสี นางสาวรัตนา ต่างสี และเป็นไปตาม เลขที  752/2565
ส่านักปลัด 6,100.- บาท 6,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

47 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 6,100.00       6,100.00         เฉพาะเจาะจง นางพันธ์ บุญไทย นางพันธ์ บุญไทย และเป็นไปตาม เลขที  753/2565
ส่านักปลัด 6,100.- บาท 6,100.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

48 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 4,930.00       4,930.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ธรณินทร หมั นเพียร น.ส.ธรณินทร หมั นเพียร และเป็นไปตาม เลขที  754/2565
ส่านักปลัด 4,930.- บาท 4,930.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

49 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไสว มีดวงจันทร์ นายไสว มีดวงจันทร์ และเป็นไปตาม เลขที  755/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

50 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายโอภาส ผ่อนปรน นายโอภาส ผ่อนปรน และเป็นไปตาม เลขที  756/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
51 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางราตรี แก้วโสต นางราตรี แก้วโสต และเป็นไปตาม เลขที  757/2565

ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด
52 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง  และเป็นไปตาม เลขที  758/2565

ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

53 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ กระตุดเงิน นายกิตติภพ กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  759/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าจ้างเหมาบริการ เสนอราคาต ่าสุด

54 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,000.00       9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพาฝัน คงภักดี นางสาวพาฝัน คงภักดี และเป็นไปตาม เลขที  760/2565
ส่านักปลัด 9,000.- บาท 9,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65

ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565



55 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ วันแก้ว นายณรงค์ วันแก้ว และเป็นไปตาม เลขที  768/2565
ต่าบลทุ่งท่าช้าง 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

56 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 25,000.00     25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนิท กระตุดเงิน นายสนิท กระตุดเงิน และเป็นไปตาม เลขที  769/2565
ต่าบลห้วยใหญ่ 25,000.- บาท 25,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด

แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้าง เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ค่าใช้สอย เสนอราคาต ่าสุด

57 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า 7,815.00       7,815.00         เฉพาะเจาะจง นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ นายจรูญศักด์ิ หรุ่นเลิศ และเป็นไปตาม เลขที  774/2565
น่้าประปา 7,815.- บาท 7,815.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
กองคลัง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

58 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 142,000.00    142,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนา น้อยเจริญ น.ส.กาญจนา น้อยเจริญ และเป็นไปตาม เลขที  775/2565
สายคันคลองลอกใหม่ 142,000.- บาท 142,000.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
กองช่าง ทุ่งท่าช้างก่าหนด
ค่าวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด

59 วัสดุส่านักงาน 9,557.00       9,557.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ นางสาววริศรา แผ่สุวรรณ และเป็นไปตาม เลขที  777/2565
 9,557.- บาท 9,557.- บาท เงื อนไขที  อบต. วันที  30 มี.ค.65
ส่านักปลัด ทุ่งท่าช้างก่าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง


