


แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
รายงานข้อมูลเดือน  ตุลาคม  2565 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

1 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน 

ผู้ยากไร ้
150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง ฟลุ๊กกรุ๊ป 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

1/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 
จัดซื้อน้้าแข็งน้้าดื่มตาม

โครงการประเพณ ี
บุญกระธูป 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง 
นางสายตา   
อุทอินทร ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

2/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 กองการศึกษาฯ 

3 
จัดซื้อถุงยังชีพส้าหรับ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(อุทกภัย) 
15,617 15,617 เฉพาะเจาะจง 

หจก.วีรวิทย์
การคา้ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

3/2566 
ลว. 5 ต.ค. 65 

ส้านักปลัด 

4 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส้าหรับช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย(อุทกภัย) 
6,094 6,094 เฉพาะเจาะจง 

ร้านค้าชุมชน
บ้านหัวนาค้า 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

4/2566 
ลว. 5 ต.ค. 65 

ส้านักปลัด 

 



 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

5 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส้าหรับช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย(วาตภัย) 
2,820 2,820 เฉพาะเจาะจง 

ร้านจันทร์แกว้
วัสด ุ

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

5/2566 
ลว. 6 ต.ค. 65 ส้านักปลัด 

6 
จ้างเหมาจัดทา้ 
ต้นกระธูปใหญ ่

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง 
น.ส.เพ็ญจันทร ์

มณีกรรณ ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

1/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 กองการศึกษาฯ 

7 
จ้างเหมาตกแต่งฐาน 

กระธูป 
50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง 

น.ส.โสรยา   

สมอาจ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

2/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองการศึกษาฯ 

8 จ้างเหมาริ้วขบวนแห ่ 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง 
นายสุรนัย 

เหมี่ยงโนนเขวา 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

3/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองการศึกษาฯ 

9 
จา้งเหมาชุดนางร้าพร้อม

เครื่องประดับ 
20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง 

นางจันดา 

หงษ์สาวงศ ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

4/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองการศึกษาฯ 

 

 



 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

10 
จ้างเหมารถพร้อม

ตกแต่งรถพฤษชาตนิ้า
ขบวนแห่บุญกระธูป 

37,000 37,000 เฉพาะเจาะจง 
นายอภิชาต 

ผดุงโชค 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

5/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 กองการศึกษาฯ 

11 
จ้างเหมาซ่อมบ้ารุง

รถบรรทุกขยะ 
1,530 1,530 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.การช่าง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

12/2566 
ลว. 11 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

12 
จ้างเหมาซ่อมบ้ารุง
รถยนต์ส่วนกลาง  

กข 8718 
2,720 2,720 เฉพาะเจาะจง ร้านทรพัย์เจริญ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

13/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

ส้านักปลัด 

13 
จ้างเหมาบริการ

พนักงานประจ้ารถขยะ 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

นายบุญช ู
บุญตั้ง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

1/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

14 
จ้างเหมาบริการ

พนักงานประจ้ารถขยะ 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

นายเรณู 

ค้ามูลคร 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

2/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

15 
จ้างเหมาบริการ
พนักงานรถขยะ 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายสมมาต 

บุตสีวงศ์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

3/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

16 
จ้างเหมาบริการ

พนักงานคัดแยกขยะ 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

นายไสว 

ทบด้าน 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

4/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

17 
จ้างเหมาบริการ

พนักงานคัดแยกขยะ 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

นายทว ี

คุณโกทา 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

5/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

18 
จ้างเหมาบริการประจ้า
รถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายสงบ 

ส้าราญ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

6/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

19 
จ้างเหมาบริการประจ้า
รถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายประหยัด 

ซ่อนกลิ่น 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

7/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

20 
จ้างเหมาบริการประจ้า
รถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายบุญกง 

สายไพสงค ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

8/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

21 
จ้างเหมาบริการ

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายลีลาด 

ม่วงสีเสียด 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

9/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 ส้านักปลัด 

22 
จ้างเหมาบริการ

พนักงานท้าความสะอาด 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

นางสุภาพร 

วงศ์ศรีแก้ว 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

10/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

ส้านักปลัด 

23 
จ้างเหมาบริการ
พนักงานสูบน้้า 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายสุระ 

สุกรรณ ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

11/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

24 
จ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างทั่วไป 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

น.ส.นภา 

นากา 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

12/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองคลัง 

 

 



 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผูเ้สนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

25 
จ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างทั่วไป 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

น.ส.ชานิสรา 

สีไพ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

13/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสวัสดิการ
สังคม 

26 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างทั่วไป 

พนง.เขียนแบบ 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐวุฒ ิ

ยิ้มเสงี่ยม 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

14/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 กองช่าง 

27 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างทั่วไป 

พนง.ขับรถกระเช้า 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายอนันต์ 

ขันชาลี 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

15/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองช่าง 

28 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างทั่วไป 

พนง.ดูแลโรงน้้าดื่ม Ro 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายศุภฤทธิ์ 

ลาภมาก 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

16/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองช่าง 

29 
จ้างเหมาบริการนกัการ

ภารโรง ศพด. 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

นายวิทูรย ์

เจริญศักดิ ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

17/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองการศึกษาฯ 

 

 



 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

30 
จ้างเหมาบริการนกัการ

ภารโรง ศพด. 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

นายชินกร 

อ้วยมะเดื่อ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

18/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 กองการศึกษาฯ 

31 
จ้างเหมาบริการ  

ผช.ดูแลเด็ก ศพด. 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

น.ส.ไข่มุก 

แก้วอินทร์บอก 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

19/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 กองการศึกษาฯ 

32 
จ้างเหมาบริการ  

ผช.ดูแลเด็ก ศพด. 
108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 

น.ส.ประภัสสร 

พรมราช 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

20/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองการศึกษาฯ 

33 
จ้างเหมาบริการประจ้า
รถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 
นายอนันท ์

จันสา 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

21/2566 
ลว. 3 ต.ค. 65 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

34 
โครงการซ่อมแซม 

ถนนพร้อม 
วางท่อ ม.12  

102,000 102,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ภูมิทรัพย์

นรินทร ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

1/2566 
ลว. 21 ต.ค. 65 

งบกลาง 

 

 



 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

35 

โครงการซ่อมแซม 
ถนนเพื่อการเกษตร 

สายค้าเป้า - ไรพ่่ออุดม 

ม.5 
 

32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ภูมิทรัพย์

นรินทร ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

1/2566 
ลว. 21 ต.ค. 65 งบกลาง 

 


