
แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาบริการ 280,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย โคกสูง 7,000.00     นายวิฑูรย โคกสูง 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 283/2565

นายวิฑูรย โคกสูง กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

2 จางเหมาบริการ 280,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชริดา ทองรักษ 7,000.00     นางสาวพัชริดา ทองรักษ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 284/2565

นางสาวพัชริดา ทองรักษ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

3 จางเหมาบริการ 280,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางกัณตนา เข็มทอง 7,000.00     นางกัณตนา เข็มทอง 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 285/2565

นางกัณตนา เข็มทอง กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/5/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

4 จางเหมาบริการ 280,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาลินี ใจแกว 7,000.00     นางสาวสาลินี ใจแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 286/2565

นางสาวสาลินี ใจแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

5 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพชรระวี มารัตน 7,000.00     นายเพชรระวี มารัตน 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 287/2565

นายเพชรระวี มารัตน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

6 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธันยพร โสมรักษ 7,000.00     นางสาวธันยพร โสมรักษ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 288/2565

นางสาวธันยพร โสมรักษ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/5/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

7 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางกองแพง ทองแกว 7,000.00     นางกองแพง ทองแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 289/2565

นางกองแพง ทองแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

8 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางจินตนา ทองแกว 7,000.00     นางจินตนา ทองแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 290/2565

นางจินตนา ทองแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

9 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายไชโย แกวโท 7,000.00     นายไชโย แกวโท 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 291/2565

นายไชโย แกวโท กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/5/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

10 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ โคตรออน 7,000.00     นายประสิทธิ โคตรออน 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 292/2565

นายประสิทธิ โคตรออน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

11 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล สีทู 7,000.00     นายไพศาล สีทู 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 293/2565

นายไพศาล สีทู กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

12 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระพันธ รูปแกว 7,000.00     นายธีระพันธ รูปแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 294/2565

นายธีระพันธ รูปแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

13 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน สุดาชม 7,000.00     นางสาวลดารัตน สุดาชม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 295/2565

นางสาวลดารัตน สุดาชม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

14 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายนัฐตนันท ฌสภัณ 9,000.00     นายนัฐตนันท ฌสภัณ 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 296/2565

นายนัฐตนันท ฌสภัณ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

15 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปณิสา จันทะศรี 9,000.00     นางสาวปณิสา จันทะศรี 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 297/2565

นางสาวปณิสา จันทะศรี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

16 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทนาม 9,000.00     นางสาวสุดารัตน จันทนาม 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 298/2565

นางสาวสุดารัตน จันทนาม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

17 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนวพรรณ นาแล 9,000.00     นางสาวนวพรรณ นาแล 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 299/2565

นางสาวนวพรรณ นาแล กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/5/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

18 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเมทินี ทาสมบูรณ 9,000.00     นางสาวเมทินี ทาสมบูรณ 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 300/2565

นางสาวเมทินี ทาสมบูรณ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

19 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายภากร จันทรมหา 9,000.00     นายภากร จันทรมหา 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 301/2565

นายภากร จันทรมหา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

20 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภัคจิรา มหาโยธิน 9,000.00     นางสาวภัคจิรา มหาโยธิน 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 302/2565

นางสาวภัคจิรา มหาโยธิน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

21 จางเหมาบริการ 529,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเมรินทร สัตถิฮวด 7,000.00     นางสาวเมรินทร สัตถิฮวด 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 303/2565

นางสาวเมรินทร สัตถิฮวด กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

22 จางเหมาบริการ 529,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แสนขียว 7,000.00     นางสาวรัตนา แสนขียว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 304/2565

นางสาวรัตนา แสนขียว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

23 จางเหมาบริการ 529,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร เรียงขวัญ 7,000.00     นางสาวพัชรินทร เรียงขวัญ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 305/2565

นางสาวพัชรินทร เรียงขวัญ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

24 จางเหมาบริการ 529,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายแสงจันทร จอมหงษ 7,000.00     นายแสงจันทร จอมหงษ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 306/2565

นายแสงจันทร จอมหงษ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

รายชื่อ

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

25 จางเหมาบริการ 260,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายนวน สนคํา 7,000.00     นายนวน สนคํา 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 307/2565

นายนวน สนคํา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

26 จางเหมาบริการ 260,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ศรีอวน 7,000.00     นายอํานาจ ศรีอวน 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 308/2565

นายอํานาจ ศรีอวน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

27 จางเหมาบริการ 260,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศรีอวน 7,000.00     นายบัญชา ศรีอวน 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 309/2565

นายบัญชา ศรีอวน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

28 จางเหมาบริการ 260,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายราชประชา เกษางาม 7,000.00     นายราชประชา เกษางาม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 310/2565

นายราชประชา เกษางาม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

29 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุไร จันทนาม 7,000.00     นางอุไร จันทนาม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 311/2565

นางอุไร จันทนาม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

30 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางตีรนา ศิริบูรณ 7,000.00     นางตีรนา ศิริบูรณ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 312/2565

นางตีรนา ศิริบูรณ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

31 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศวรรณ หงษา 7,000.00     นางสาวทัศวรรณ หงษา 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 313/2565

นางสาวทัศวรรณ หงษา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

32 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางมนตรี เสียงใส 7,000.00     นางมนตรี เสียงใส 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 314/2565

นางมนตรี เสียงใส กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

33 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา ปลอดแกว 7,000.00     นางสาวอรอุมา ปลอดแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 315/2565

นางสาวอรอุมา ปลอดแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

34 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางราตรี กาเผือก 7,000.00     นางราตรี กาเผือก 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 316/2565

นางราตรี กาเผือก กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

35 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิทักษพงศ วงศดี 7,000.00     นายพิทักษพงศ วงศดี 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 317/2565

นายพิทักษพงศ วงศดี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

36 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ปฏิจิตร 7,000.00     นายธวัชชัย ปฏิจิตร 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 318/2565

นายธวัชชัย ปฏิจิตร กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

37 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันทนีย จันทรหอม 7,000.00     นางวันทนีย จันทรหอม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 319/2565

นางวันทนีย จันทรหอม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

38 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายนัณติกร จารุวงศ 7,000.00     นายนัณติกร จารุวงศ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 320/2565

นายนัณติกร จารุวงศ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

39 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศวรรณ หงษา 7,000.00     นางสาวทัศวรรณ หงษา 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 313/2565

นางสาวทัศวรรณ หงษา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

40 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค แจมทิม 7,000.00     นายเดชณรงค แจมทิม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 321/2565

นายเดชณรงค แจมทิม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

41 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค ศรีจันทร 7,000.00     นายณรงค ศรีจันทร 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 322/2565

นายณรงค ศรีจันทร กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

42 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ขันแกว 7,000.00     นายประเสริฐ ขันแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 323/2565

นายประเสริฐ ขันแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

43 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ อินลี 7,000.00     นายพิเชษฐ อินลี 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 324/2565

นายพิเชษฐ อินลี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

44 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายเนตรศักดิ์ พวงพันธ 7,000.00     นายเนตรศักดิ์ พวงพันธ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 325/2565

นายเนตรศักดิ์ พวงพันธ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

45 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวาท ชวยคูณ 7,000.00     นายสวาท ชวยคูณ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 326/2565

นายสวาท ชวยคูณ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

46 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายกวีพจน สะมี 7,000.00     นายกวีพจน สะมี 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 327/2565

นายกวีพจน สะมี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

47 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายรจนา สะมี 7,000.00     นายรจนา สะมี 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 328/2565

นายรจนา สะมี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

48 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,000.00           80.00          วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 80.00          สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 80.00          ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 165/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 1/5/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อ



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

48 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000.00       10,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 10,300.00   สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 10,300.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 166/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

49 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000.00       12,900.00    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 12,900.00   สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 12,900.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 167/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 1/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

50 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000.00         1,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 1,500.00     สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 1,500.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 175/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 5/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

51 จัดซื้อวัสดุ(น้ําดื่ม) 100,000.00       525.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานเรืองทองธารา 525.00        รานเรืองทองธารา 525.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 175/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 5/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

52 จางซอมรถขยะ บค 2068 80,000.00         3,685.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานชางฟาออโตเซอรวิส 3,685.00     รานชางฟาออโตเซอรวิส 3,685.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 83/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 5/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

53 จางทําปายไวนิล 1.2×3 เมตร 430.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานปทุมราชดีไซน 430.00        รานปทุมราชดีไซน 430.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 88/2565

ลางสวมพรอมกันรับวันสงกรานต และเงินที่รับอนุมัติ 8/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

54 จางทําปายตรวจรวมเทศการ 145.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานปทุมราชดีไซน 145.00        รานปทุมราชดีไซน 145.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 86/2565

สงกรานต และเงินที่รับอนุมัติ 8/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

55 จัดซื้อน้ําดื่มบริเวณจุดตรวจรวม 20,000.00         1,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานวันดีสยาม 1,900.00     รานวันดีสยาม 1,900.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 177/2565

เทศการสงกรานต และเงินที่รับอนุมัติ 8/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

รายชื่อ รายชื่อ

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

56 จางกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 267,000.00       267,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง รานบุญเพ็ง กรุป 267,000.00 รานบุญเพ็ง กรุป 267,000.00 ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 89/2565

หลังบาน อ.อะไหลยนต ม.3 และเงินที่รับอนุมัติ 8/4/2565

ชุมชนแกวมงคล และถูกตองตามเงื่อนไข

57 ปายประชาสัมพันธเทศการ 3,360.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานปทุมราชดีไซน 3,360.00     รานปทุมราชดีไซน 3,360.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 87/2565

สงกรานต และเงินที่รับอนุมัติ 19/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

58 จางซอมรถบรรทุกน้ํา บค 877 230,000.00       9,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานชางฟาออโตเซอรวิส 9,100.00     รานชางฟาออโตเซอรวิส 9,100.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 93/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 19/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

59 จัดซื้อวัสดุกอสราง (หินคลุก) 120,000.00       59,930.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โชควสันตปทุมราช 59,930.00   หจก.โชควสันตปทุมราช 59,930.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 182/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 19/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

60 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 40,000.00         22,353.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยูแอนดไอ อํานาจเจริญ 22,353.00   หจก.ยูแอนดไอ อํานาจเจริญ 22,353.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 183/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 19/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

61 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000.00       905.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานชางฟาออโตเซอรวิส 905.00        รานชางฟาออโตเซอรวิส 905.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 184/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 19/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

62 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 100,000.00       11,100.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยูแอนดไอ อํานาจเจริญ 11,100.00   หจก.ยูแอนดไอ อํานาจเจริญ 11,100.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 185/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 19/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

63 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม 63,560.00         2,660.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานวันดีสยาม 2,660.00     รานวันดีสยาม 2,660.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 186/2565

อปพร. (หลักสูตรจัดตั้งรุนที่ 2) และเงินที่รับอนุมัติ 19/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

64 จางทําปายไวนิลโครงการ 63,560.00         288.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานปทุมราชดีไซน 288.00        รานปทุมราชดีไซน 288.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 95/2565

ฝกอบรม อปพร. และเงินที่รับอนุมัติ 21/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

65 จางซอมรถสี่ประตู 300,000.00       4,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชิตไดนาโมมอเตอร 4,000.00     รานวิชิตไดนาโมมอเตอร 4,000.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 96/2565

หมายเลขทะเบียน กข 1369 และเงินที่รับอนุมัติ 22/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

66 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 50,000.00         10,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอ็น พี ซัพพลาย 10,000.00   ราน เอ็น พี ซัพพลาย 10,000.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 191/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 26/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

67 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 63,560.00         1,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 1,000.00     สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 1,000.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 192/2565

อปพร. (หลักสูตรจัดตั้งรุนที่ 2) และเงินที่รับอนุมัติ 27/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

68 วัสดุฝกอบรม อปพร. 63,560.00         4,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกลักษณการคา 4,400.00     รานเอกลักษณการคา 4,400.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 194/2565

และเงินที่รับอนุมัติ 27/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

69 จางซอมรถหมายเลขทะเบียน 230,000.00       3,150.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานชางฟาออโตเซอรวิส 3,150.00     รานชางฟาออโตเซอรวิส 3,150.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคากลาง 100/2565

 บค 877 และเงินที่รับอนุมัติ 27/4/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง


