
ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 64,000      64,000      เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม เสนอราคาต ่าสุดและ เลขที  ๕๒/64 ๒ ธ.ค 63

จุดฝายน ่าล้นและบริเวณที ช่ารุด ม.๕ 64,000 64,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 129,000    129,000    เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม เลขที  ๕๓/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย ม.๑๐ 129,000 129,000
3 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 48,000      48,000      เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม เลขที  ๕๔/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย ม.๑๒ 48,000 48,000
4 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 96,000      96,000      เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม เลขที  ๕๕/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย ม.๑๔ 96,000 96,000
5 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 88,000      88,000      เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม เลขที  ๕๖/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย ม.๑๖ 88,000 88,000
6 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 128,000    128,000    เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม นายเรวัฒน์  ตะกรุดคุ้ม เลขที  ๕๗/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย ม.๑๗ 128,000 128,000
7 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 128,000    128,000    เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ  อานพรหม นางสาวอรวรรณ  อานพรหม เลขที  ๕๘/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย ม.๑๘ 128,000 128,000
8 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 28,900      28,900      เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ  อานพรหม นางสาวอรวรรณ  อานพรหม เลขที  ๕๙/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย สายบ่อน ่ามัน ม.๔ 28,900 28,900
9 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 98,000      98,000      เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ  อานพรหม นางสาวอรวรรณ  อานพรหม เลขที  ๖๐/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย สายภายในหมู่บ้าน ม.๕ 98,000 98,000
10 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 49,000      49,000      เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ  อานพรหม นางสาวอรวรรณ  อานพรหม เลขที  ๖๑/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย สายดงไม้แดง ม.๖ 49,000 49,000
11 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 49,000      49,000      เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ  อานพรหม นางสาวอรวรรณ  อานพรหม เลขที  ๖๒/64 ๒ ธ.ค 63

พร้อมปรับเกลี ย สายเลียบคลองปากเตลิด ม.๑๓ 49,000 49,000

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน    ธันวำคม   ๒๕๖3
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี    ๗   เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 256๔



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
12 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 2,860        2,860        เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊อบมอเตอร์ไซค์ ร้านบ๊อบมอเตอร์ไซค์ เสนอราคาต ่าสุดและ เลขที  ๖๓/64 ๒ ธ.ค 63

ส่วนกลาง ทะเบียน กมว ๙๔๑ พช. 2,860 2,860 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

13 จัดซื อชุดอุปกรณ์ส่าหรับห้องเรียน 30,000      30,000      เฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริดหจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริด เลขที  ๖๔/64 ๗ ธ.ค 63

DLTV 30,000 30,000
14 จัดซื อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ 7,500        7,500        เฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริดหจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริด เลขที  ๖๕/64 ๑๔ ธ.ค 63

แพทย์ 7,500 7,500
15 จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 33,000      33,000      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์การยาง ร้านเจริญทรัพย์การยาง เลขที  ๖๖/64 ๑๕ ธ.ค 63

33,000 33,000
16 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,900        7,900        เฉพาะเจาะจง นายบุญนาค  ฮันสูงเนิน นายบุญนาค  ฮันสูงเนิน เลขที  ๖๗/64 ๑๕ ธ.ค 63

บ้านบุมะกรูด 7,900 7,900
17 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง 4,738        4,738        เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรมิตรสาลีก่อสร้าง หจก.เพชรมิตรสาลีก่อสร้าง เลขที  ๖๘/64 ๒๑ ธ.ค 63

4,738 4,738
18 จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 92,000      92,000      เฉพาะเจาะจง หสม.ประดิษฐ์เซอร์วิส หสม.ประดิษฐ์เซอร์วิส เลขที  ๖๙/64 ๒๓ ธ.ค 63

92,000 92,000
19 จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,462.80   6,462.80   เฉพาะเจาะจง ร้านมั นใจอะไหล่ ๑๙๙๙ ร้านมั นใจอะไหล่ ๑๙๙๙ เลขที  ๗๐/64 ๒๔ ธ.ค 63

6,462.80 6,462.80
20 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี  แปวหล ่า น.ส.รัชนี  แปวหล ่า เลขที  ๗๑/64 ๓๐ ธ.ค 63

รักษาความสะอาดส่านักงาน 27,000 27,000
21 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายอัศนัย  กฤษบุญ นายอัศนัย  กฤษบุญ เลขที  ๗๒/64 ๓๐ ธ.ค 63

ขับรถยนต์ส่วนกลาง 27,000 27,000
22 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  ภาพันธ์ นายเสถียร  ภาพันธ์ เลขที  ๗๓/64 ๓๐ ธ.ค 63

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,000 27,000

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน    ธันวำคม   ๒๕๖3
แบบ สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี    ๗   เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 256๔



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
23 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายพันธ์ุเทพ  วิเศษชัย นายพันธ์ุเทพ  วิเศษชัย เสนอราคาต ่าสุดและ เลขที  ๗๔/64 ๓๐ ธ.ค 63

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,000 27,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

24 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายเอนก  เพชระบูรณิน นายเอนก  เพชระบูรณิน เลขที  ๗๕/64 ๓๐ ธ.ค 63

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,000 27,000
25 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์  ปานเงิน นายยุรนันท์  ปานเงิน เลขที  ๗๖/64 ๓๐ ธ.ค 63

เป็นผู้ช่วยงานบริหารทั วไป 27,000 27,000
26 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  แพขันทอง นายวัชระ  แพขันทอง เลขที  ๗๗/64 ๓๐ ธ.ค 63

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,000 27,000
27 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  รุ่งสันเทียะ นายณัฐวุฒิ  รุ่งสันเทียะ เลขที  ๗๘/64 ๓๐ ธ.ค 63

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,000 27,000
28 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานเป็น 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลรัตน์  ชัยโยภาศ น.ส.กุลรัตน์  ชัยโยภาศ เลขที  ๗๙/64 ๓๐ ธ.ค 63

ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,000 27,000
29 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นางปารณีย์  แก้วสุพรรณ์ นางปารณีย์  แก้วสุพรรณ์ เลขที  ๘๐/64 ๓๐ ธ.ค 63

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ทุ่งใหญ่) 27,000 27,000
30 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรัญญา  บุตรวงศ์ น.ส.ศรัญญา  บุตรวงศ์ เลขที  ๘๑/64 ๓๐ ธ.ค 63

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บุมะกรูด) 27,000 27,000
31 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.อัมรา  บ่าเรอกลาง น.ส.อัมรา  บ่าเรอกลาง เลขที  ๘๒/64 ๓๐ ธ.ค 63

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.มาบสมอ) 27,000 27,000
32 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิดา  วิชัยแสง น.ส.วนิดา  วิชัยแสง เลขที  ๘๓/64 ๓๐ ธ.ค 63

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บุมะกรูด) 27,000 27,000
33 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.มินตรา  โค่นบ่อรัง น.ส.มินตรา  โค่นบ่อรัง เลขที  ๘๔/64 ๓๐ ธ.ค 63

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ทุ่งใหญ่) 27,000 27,000

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน    ธันวำคม   ๒๕๖3
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี    ๗   เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 256๔



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
34 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายทรงชัย  ยุทธยศ นายทรงชัย  ยุทธยศ เสนอราคาต ่าสุดและ เลขที  ๘๕/64 ๓๐ ธ.ค 63

สาธารณสุขและสิ งแวดล้อม (งานกู้ชีพ) 27,000 27,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

35 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายเจริญกิจ  พลลาภ นายเจริญกิจ  พลลาภ เลขที  ๘๖/64 ๓๐ ธ.ค 63

สาธารณสุขและสิ งแวดล้อม (งานกู้ชีพ) 27,000 27,000
36 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ  เสียงไพเราะ นายวิษณุ  เสียงไพเราะ เลขที  ๘๗/64 ๓๐ ธ.ค 63

สาธารณสุขและสิ งแวดล้อม (งานกู้ชีพ) 27,000 27,000
37 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายพิทยา  ทวนขุนทด นายพิทยา  ทวนขุนทด เลขที  ๘๘/64 ๓๐ ธ.ค 63

สาธารณสุขและสิ งแวดล้อม (งานธุรการ) 27,000 27,000
38 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายเชวง  โพธ์ิหร่าย นายเชวง  โพธ์ิหร่าย เลขที  ๘๙/64 ๓๐ ธ.ค 63

สาธารณสุขและสิ งแวดล้อม (งานกู้ชีพ) 27,000 27,000
39 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  แสงเงิน นายนิพนธ์  แสงเงิน เลขที  ๙๐/64 ๓๐ ธ.ค 63

สาธารณสุขและสิ งแวดล้อม (งานกู้ชีพ) 27,000 27,000
40 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์  เดชขุนทด นายสมโภชน์  เดชขุนทด เลขที  ๙๑/64 ๓๐ ธ.ค 63

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 27,000 27,000
41 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายทิฐิ  บุญก่อน นายทิฐิ  บุญก่อน เลขที  ๙๒/64 ๓๐ ธ.ค 63

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 27,000 27,000
42 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ  ศรีกุล นายทวีศักด์ิ  ศรีกุล เลขที  ๙๓/64 ๓๐ ธ.ค 63

จดมาตรน ่าประปา 27,000 27,000
43 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  รุ่งสันเทียะ นายสุรัตน์  รุ่งสันเทียะ เลขที  ๙๔/64 ๓๐ ธ.ค 63

จดมาตรน ่าประปา 27,000 27,000
44 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน์  บู่แก้ว นายสุพัฒน์  บู่แก้ว เลขที  ๙๕/64 ๓๐ ธ.ค 63

จดมาตรน ่าประปา 27,000 27,000

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน    ธันวำคม   ๒๕๖3
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี    ๗   เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 256๔



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ึคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
45 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายสนธยา  วิเศษชัย นายสนธยา  วิเศษชัย เสนอราคาต ่าสุดและ เลขที  ๙๖/64 ๓๐ ธ.ค 63

จัดเก็บค่าน ่าประปา 27,000 27,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

46 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  หัสจรรย์ นายวิเชียร  หัสจรรย์ เลขที  ๙๗/64 ๓๐ ธ.ค 63

จัดเก็บค่าน ่าประปา 27,000 27,000
47 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ  รุ่งสันเทียะ นายวีระยุทธ  รุ่งสันเทียะ เลขที  ๙๘/64 ๓๐ ธ.ค 63

จัดเก็บค่าน ่าประปา 27,000 27,000
48 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 27,000      27,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญารัตน์  ใหม่คัน น.ส.กัญญารัตน์  ใหม่คัน เลขที  ๙๙/64 ๓๐ ธ.ค 63

ของกองช่าง  (งานธุรการ) 27,000 27,000

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน    ธันวำคม   ๒๕๖3
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี    ๗   เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 256๔


