


 

                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

1. จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ ์ 14,750 14,750 เฉพาะเจาะจง 
ร้านพอใจ

คอมพิวเตอร ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

23/2566 
ลว. 3 ก.พ. 66 การศกึษา 

2. 
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 

งานครัว 
16,706 16,706 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเนียวเฮง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

24/2566 
ลว. 6 ก.พ. 66 ส านักปลัด 

3. 
จัดซือ้วัสดุอุปกรณ ์

ท าไส้กรอก 
14,364 14,364 เฉพาะเจาะจง 

ร้านค้าชุมขน  

บ้านหัวนาค า  
ม.7 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

25/2566 
ลว. 10 ก.พ. 66 

สวัสดิการ 

4. 
จัดซื้อเบรก (โครงการท า

ไส้กรอก) 
3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง 

ร้านธรีวิทย์
การคา้ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

26/2566 
ลว. 10 ก.พ. 66 

สวัสดิการ 



 

                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

5. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 39,775 39,775 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท ีเอ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

27/2566 
ลว. 13 ก.พ. 66 การศกึษา 

6. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 9,356 9,356 เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

28/2566 
ลว. 13 ก.พ. 66 กองคลัง 

7. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 27,323 27,323 เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

29/2566 
ลว. 20 ก.พ. 66 

ส านักปลัด 

8. 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

(ผ้าคลุมโต๊ะ,ธงชาติ) 
36,380 36,380 เฉพาะเจาะจง 

ร้าน นานา
ภัณฑ์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

30/2566 
ลว. 20 ก.พ. 66 

ส านักปลัด 



 

                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

9. 
จัดซื้อครุภัณฑ ์ 
ตู้เก็บเอกสาร 

11,400 11,400 เฉพาะเจาะจง 
นายอุดม  
ธาราวด ี

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

31/2566 
ลว. 22 ก.พ. 66 กองช่าง 

10. 
จ้างเหมาจัดท าป้าย 
โครงการท าไสก้รอก 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านฮักดีฯ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

50/2566 
ลว. 10 ก.พ. 66 สวัสดิการ 

11. 
จ้างเหมาอาหารกลางวัน 

โครงการท าไสก้รอก 
2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง 

น.ส.สิริญญา 
บุสทิพย์ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

51/2566 
ลว. 10 ก.พ. 66 

สวัสดิการ 

12. 
จ้างเหมาซ่อม
คอมพิวเตอร ์

2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจคอมฯ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

52/2566 
ลว. 16 ก.พ. 66 

ส านักปลัด 



 

                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

13. 
จ้างเหมาซ่อม
คอมพิวเตอร ์

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจคอมฯ 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

53/2566 
ลว. 22 ก.พ. 66 กองช่าง 

14. 
ซื้ออาหารเสริม (นม) 

ส าหรับ ศพด. 
67,121.28 67,121.28 เฉพาะเจาะจง บ.ภูมอมิลล ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

7/2566 
ลว. 9 ก.พ. 66 การศกึษา 

15. 
ซื้ออาหารเสริม (นม) 

ส าหรับ สพฐ. 
332,110.50 332,110.50 เฉพาะเจาะจง บ.ภูมอมิลล ์

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

8/2566 
ลว. 9 ก.พ. 66 

การศกึษา 

16. 
จ้างเหมาบริการ  

ผช.ผู้ดูแลเด็ก 
27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤติมา 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

22/2566 
ลว. 24 ก.พ. 66 

การศกึษา 



                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

17. 
จ้างเหมาบริการ

ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพฯ 
63,000 63,000 เฉพาะเจาะจง 

นายสมบัติ  
หมั่นมี 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

23/2566 
ลว. 28 ก.พ. 66 สาธาฯ 

18. 
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายนานางอร 

ม.9 
348,000 348,000 เฉพาะเจาะจง 

หจก.สมทราย 
ทรัพย์ทว ี

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

25/2566 
ลว. 6 ก.พ. 66 กองช่าง 

19. 
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร เส้นหลังวัดใหม่

เจริญธรรม ม.12 
124,000 124,000 เฉพาะเจาะจง 

หจก.สมทราย 
ทรัพย์ทว ี

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

26/2566 
ลว. 6 ก.พ. 66 

กองช่าง 

20. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ม.4 สายบ้านโนนลาน - 
หัวนาค า 

324,000 324,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ทรัพย์

ปัญญาก่อสร้าง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

27/2566 
ลว. 16 ก.พ. 66 

กองช่าง 

 



 

                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

รายงานข้อมูลเดือน  กุมภาพันธ์  2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

หมายเหตทุี่
คัดเลือก

(โดยสังเขป) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

กองงาน/
หน่วยงาน 

21. 
โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล. รอบ

สระประมง ม.12 
344,000 344,000 เฉพาะเจาะจง 

หจก. ช.ศิลป ์
เอ็นจิเนียริ่ง 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ราคา

ท้องตลาด 

28/2566 
ลว. 24 ก.พ. 66 กองช่าง 

 


