


 

                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  มกราคม  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

หมายเหตุที่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

1 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง 
ร้านพอใจ

คอมพิวเตอร์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

15/2566 
ลว. 6 ม.ค. 66 กองคลัง 

2 
ซื้ออาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
23,750 23,750 เฉพาะเจาะจง 

น.ส.เพ็ญจันทร์ 

มณีกรรณ์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

16/2566 
ลว. 12 ม.ค. 66 กองการศึกษา 

3 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การเล่นเกมส์ กิจกรรม

วันเด็ก 
27,500 27,500 เฉพาะเจาะจง 

ร้านเฮง เนียว 
เฮง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

17/2566 
ลว. 12 ม.ค. 66 

กองการศึกษา 

4 
ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง 
โครงการฝึกอบรม
ป้องกันสาธารณภัย 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง 
ร้านค้าชุมชน 

หัวนาค้า 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

18/2566 
ลว. 17 ม.ค. 66 

ส้านักปลัด 



 

                                                                                                                                                                     แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  มกราคม  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

หมายเหตุที่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

5 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง

ปริ้นเตอร์ 
4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง 

ร้านพอใจ
คอมพิวเตอร์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

19/2566 
ลว. 17 ม.ค. 66 กองช่าง 

6 
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ

สองบานเลื่อน 
11,400 11,400 เฉพาะเจาะจง 

นายอดุม  
ธาราวดี 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

20/2566 
ลว. 17 ม.ค. 66 ส้านักปลัด 

7 
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 

งานครัว 
21,352 21,352 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเนียวเฮง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

21/2566 
ลว. 22 ม.ค. 66 

กองการศึกษา 

8 
จ้างเหมาจัดท้าป้าย
โครงการ (วันเด็ก) 

4,250 4,250 เฉพาะเจาะจง ร้านฮักดีสตูดิโอ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

39/2566 
ลว. 12 ม.ค. 66 

กองการศึกษา 



 

                                                                                                                                                                         แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  มกราคม  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

หมายเหตุที่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

9 
จ้างเหมาบริการ 

เครื่องเล่น (งานวันเด็ก) 
24,500 24,500 เฉพาะเจาะจง 

นายปรีชา 

จันทะวัน 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

40/2566 
ลว. 12 ม.ค. 66 กองการศึกษา 

10 
จ้างเหมาเวทีพร้อม

เครื่องเสียง (งานวันเด็ก) 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 

นายธีรภพ  

คงหินตั้ง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

41/2566 
ลว. 12 ม.ค. 66 กองการศึกษา 

11 
จ้างเหมาค่าเช่าวัสดุ

อุปกรณ์ฝึกอบรมป้องกัน 
11,650 11,650 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

43/2566 
ลว. 17 ม.ค. 66 

ส้านักปลัด 

12 

จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 

โครงการฝึกอบรม
ป้องกัน 

1,140 1,140 เฉพาะเจาะจง ร้านฮักดีสตูดิโอ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

44/2566 
ลว. 17 ม.ค. 66 

ส้านักปลัด 



 

แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  มกราคม  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

หมายเหตุที่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

13 
จ้างเหมาอาหารกลางวัน 

อาหารว่างและน้้าดื่ม 
7,480 7,480 เฉพาะเจาะจง 

น.ส.สิริญญา 

บุสทิพย์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

45/2566 
ลว. 17 ม.ค. 66 ส้านักปลัด 

14 

จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล
พระบรมฉายาลักษณ์ 

พร้อมโครงเหล็ก 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านฮักดีสตูดิโอ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

46/2566 
ลว. 17 ม.ค. 66 ส้านักปลัด 

15 
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก

ขยะมูลฝอย 
7,980 7,980 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.การช่าง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

47/2566 
ลว. 20 ม.ค. 66 

กองสาธารณสุข 

16 จ้างเหมาซ่อม (โน้ตบุ๊ค) 500 500 เฉพาะเจาะจง 
ร้านพอใจ

คอมพิวเตอร์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

48/2566 
ลว. 25 ม.ค. 66 

กองการศึกษา 



 

                                                                                                                                                                         แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  มกราคม  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

หมายเหตุที่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

17 
จ้างเหมาซ่อม 
ปริ้นท์เตอร์ 

500 500 เฉพาะเจาะจง 
ร้านพอใจ

คอมพิวเตอร์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

49/2566 
ลว. 27 ม.ค. 66 ส้านักปลัด 

18 
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้านพอใจ

คอมพิวเตอร์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

1/2566 
ลว. 17 ม.ค. 66 กองช่าง 

19 
โครงการวางท่อระบาย
น้้าพร้อมบ่อพัก ม.5 

บ้านนายสุนทร 
79,500 79,500 เฉพาะเจาะจง 

หจก.ซีเค 
พิทักษ์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

21/2566 
ลว. 18 ม.ค. 66 

กองช่าง 

20 
โครงการวางท่อระบาย
น้้าพร้อมบ่อพัก ม.5 
บ้านนางหอมจันทร์ 

59,000 59,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ซีเค 
พิทักษ์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

22/2566 
ลว. 18 ม.ค. 66 

กองช่าง 



 

แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  มกราคม  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

หมายเหตุที่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

21 
โครงการสร้างถนน คสล. 

บ้านนายสามารถ ม.10 
187,000 187,000 เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทรัพย์
ปัญญา ก่อสร้าง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

23/2566 
ลว. 26 ม.ค. 66 กองช่าง 

22 
โครงการก่อสร้างลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 
121,000 121,000 เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทรัพย์
ปัญญา ก่อสร้าง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

24/2566 
ลว. 26 ม.ค. 66 กองช่าง 

 

 

 

 

 


