
แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

191 จางเหมาบริการ 280,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย โคกสูง 7,000.00     นายวิฑูรย โคกสูง 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 380/2565

นายวิฑูรย โคกสูง กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

192 จางเหมาบริการ 280,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชริดา ทองรักษ 7,000.00     นางสาวพัชริดา ทองรักษ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 381/2565

นางสาวพัชริดา ทองรักษ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

193 จางเหมาบริการ 280,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางกัณตนา เข็มทอง 7,000.00     นางกัณตนา เข็มทอง 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 379/2565

นางกัณตนา เข็มทอง กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

194 จางเหมาบริการ 30,000.00         7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา จําปา 7,000.00     นางสาวสุกัญญา จําปา 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 382/2565

นางสาวสุกัญญา จําปา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

195 จางเหมาบริการ 280,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาลินี ใจแกว 7,000.00     นางสาวสาลินี ใจแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 383/2565

นางสาวสาลินี ใจแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

196 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพชรระวี มารัตน 7,000.00     นายเพชรระวี มารัตน 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 425/2565

นายเพชรระวี มารัตน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

197 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธันยพร โสมรักษ 7,000.00     นางสาวธันยพร โสมรักษ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 428/2565

นางสาวธันยพร โสมรักษ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

198 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางกองแพง ทองแกว 7,000.00     นางกองแพง ทองแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 426/2565

นางกองแพง ทองแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)
เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

199 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายไชโย แกวโท 7,000.00     นายไชโย แกวโท 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 421/2565

นายไชโย แกวโท กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

200 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ โคตรออน 7,000.00     นายประสิทธิ โคตรออน 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 423/2565

นายประสิทธิ โคตรออน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

201 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล สีทู 7,000.00     นายไพศาล สีทู 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 420/2565

นายไพศาล สีทู กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

202 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระพันธ รูปแกว 7,000.00     นายธีระพันธ รูปแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 422/2565

นายธีระพันธ รูปแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

203 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน สุดาชม 7,000.00     นางสาวลดารัตน สุดาชม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 427/2565

นางสาวลดารัตน สุดาชม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

204 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ สายแวว 7,000.00     นายณัฐพงษ สายแวว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 419/2565

นายณัฐพงษ สายแวว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

205 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยันต สีสุนนท 7,000.00     นายสุริยันต สีสุนนท 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 418/2565

นายสุริยันต สีสุนนท กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

206 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางจินตนา ทองแกว 7,000.00     นางจินตนา ทองแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 424/2565

นางจินตนา ทองแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

รายชื่อ รายชื่อ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

207 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายนัฐตนันท ฌสภัณ 9,000.00     นายนัฐตนันท ฌสภัณ 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 396/2565

นายนัฐตนันท โสภัณ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

208 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปณิสา จันทะศรี 9,000.00     นางสาวปณิสา จันทะศรี 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 397/2565

นางสาวปณิสา จันทะศรี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

209 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทนาม 9,000.00     นางสาวสุดารัตน จันทนาม 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 398/2565

นางสาวสุดารัตน จันทนาม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

210 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนวพรรณ นาแล 9,000.00     นางสาวนวพรรณ นาแล 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 395/2565

นางสาวนวพรรณ นาแล กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

211 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายภากร จันทรมหา 9,000.00     นายภากร จันทรมหา 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 393/2565

นายภากร จันทรมหา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

212 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภัคจิรา มหาโยธิน 9,000.00     นางสาวภัคจิรา มหาโยธิน 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 392/2565

นางสาวภัคจิรา มหาโยธิน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

213 จางเหมาบริการ 529,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเมรินทร สัตถิฮวด 7,000.00     นางสาวเมรินทร สัตถิฮวด 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 399/2565

นางสาวเมรินทร สัตถิฮวด กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

214 จางเหมาบริการ 529,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แสนขียว 7,000.00     นางสาวรัตนา แสนขียว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 388/2565

นางสาวรัตนา แสนขียว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

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

215 จางเหมาบริการ 529,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายแสงจันทร จอมหงษ 7,000.00     นายแสงจันทร จอมหงษ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 391/2565

นายแสงจันทร จอมหงษ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

216 จางเหมาบริการ 529,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร เรียงขวัญ 7,000.00     นางสาวพัชรินทร เรียงขวัญ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 389/2565

นางสาวพัชรินทร เรียงขวัญ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

217 จางเหมาบริการ 529,000.00       9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐนิชา จันทรมหา 9,000.00     นางสาวนัฐนิชา จันทรมหา 9,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 394/2565

นางสาวนัฐนิชา จันทรมหา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

218 จางเหมาบริการ 260,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศรีอวน 7,000.00     นายบัญชา ศรีอวน 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 387/2565

นายบัญชา ศรีอวน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

219 จางเหมาบริการ 260,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายราชประชา เกษางาม 7,000.00     นายราชประชา เกษางาม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 386/2565

นายราชประชา เกษางาม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

220 จางเหมาบริการ 260,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายนวน สนคํา 7,000.00     นายนวน สนคํา 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 385/2565

นายนวน สนคํา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

221 จางเหมาบริการ 260,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ศรีอวน 7,000.00     นายอํานาจ ศรีอวน 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 384/2565

นายอํานาจ ศรีอวน กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

222 จางเหมาบริการ 536,673.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายบูชิต เทพพันทา 7,000.00     นายบูชิต เทพพันทา 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 417/2565

นายบูชิต เทพพันทา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

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

223 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางราตรี กาเผือก 7,000.00     นางราตรี กาเผือก 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 404/2565

นางราตรี กาเผือก กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2555

และถูกตองตามเงื่อนไข

224 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิทักษพงศ วงศดี 7,000.00     นายพิทักษพงศ วงศดี 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 405/2565

นายพิทักษพงศ วงศดี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

225 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ปฏิจิตร 7,000.00     นายธวัชชัย ปฏิจิตร 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 406/2565

นายธวัชชัย ปฏิจิตร กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

226 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันทนีย จันทรหอม 7,000.00     นางวันทนีย จันทรหอม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 407/2565

นางวันทนีย จันทรหอม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

227 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายนัณติกร จารุวงศ 7,000.00     นายนัณติกร จารุวงศ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 408/2565

นายนัณติกร จารุวงศ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

228 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศวรรณ หงษา 7,000.00     นางสาวทัศวรรณ หงษา 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 399/2565

นางสาวทัศวรรณ หงษา กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

229 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค ศรีจันทร 7,000.00     นายณรงค ศรีจันทร 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 409/2565

นายณรงค ศรีจันทร กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

230 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค แจมทิม 7,000.00     นายเดชณรงค แจมทิม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 410/2565

นายเดชณรงค แจมทิม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

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

231 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ขันแกว 7,000.00     นายประเสริฐ ขันแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 411/2565

นายประเสริฐ ขันแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

232 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ อินลี 7,000.00     นายพิเชษฐ อินลี 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 412/2565

นายพิเชษฐ อินลี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

233 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายเนตรศักดิ์ พวงพันธ 7,000.00     นายเนตรศักดิ์ พวงพันธ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 413/2565

นายเนตรศักดิ์ พวงพันธ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

234 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวาท ชวยคูณ 7,000.00     นายสวาท ชวยคูณ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 414/2565

นายสวาท ชวยคูณ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

235 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายกวีพจน สะมี 7,000.00     นายกวีพจน สะมี 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 415/2565

นายกวีพจน สะมี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

236 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายรจนา สะมี 7,000.00     นายรจนา สะมี 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 416/2565

นายรจนา สะมี กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

237 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางมนตรี เสียงใส 7,000.00     นางมนตรี เสียงใส 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 402/2565

นางมนตรี เสียงใส กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

238 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุไร จันทนาม 7,000.00     นางอุไร จันทนาม 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 400/2565

นางอุไร จันทนาม กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ



239 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา ปลอดแกว 7,000.00     นางสาวอรอุมา ปลอดแกว 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 403/2565

นางสาวอรอุมา ปลอดแกว กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

240 จางเหมาบริการ 878,000.00       7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางตีรนา ศิริบูรณ 7,000.00     นางตีรนา ศิริบูรณ 7,000.00     จางตามเงื่อนไขที่เทศบาล 401/2565

นางตีรนา ศิริบูรณ กําหนดและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

241 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,000.00           200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 200.00        สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 200.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 195/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

242 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000.00       18,900.00   วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 18,900.00   สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 18,900.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 224/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

243 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000.00       21,500.00   วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 21,500.00   สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 21,500.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 197/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

244 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000.00         1,300.00     วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 1,300.00     สหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด 1,300.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 226/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 1/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

245 วัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 2,003,724.00     262,689.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จํากัด 262,689.44 บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จํากัด 262,689.44 ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 230/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 2/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

246 จัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมรณรงค 15,000.00         966.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานปทุม ราชเทคนิค 966.00        รานปทุม ราชเทคนิค 966.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 231/2565

ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกป2565 กลางและเงินที่รับอนุมัติ 2/6/2565

 

247 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000.00         5,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สถาพรยานยนต 5,200.00     หจก. สถาพรยานยนต 5,200.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 232/2565

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ



กลางและเงินที่รับอนุมัติ 2/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

248 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000.00       1,470.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานชางฟาออโตเซอรวิส 1,470.00     รานชางฟาออโตเซอรวิส 1,470.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 236/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 8/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

249 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000.00         710.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สถาพรยานยนต 710.00        หจก. สถาพรยานยนต 710.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 237/2565

จํานวน 17 รายการ กลางและเงินที่รับอนุมัติ 8/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

250 จัดซื้อวัสดุ(น้ําดื่ม) 100,000.00       600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานเรืองทองธารา 600.00        รานเรืองทองธารา 600.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 238/2565

รถยนตสวนกลาง ทะเบียน กค 3845 กลางและเงินที่รับอนุมัติ 8/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

251 จัดซื้อวัสดุตรายาง 4  แถว 100,000.00       640.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานปทุมราชดีไซน 640.00        รานปทุมราชดีไซน 640.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 239/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 8/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

252 จางซอมกลองวงจรปด 20,000.00         2,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานโซลูชั่นส 2,500.00     รานโซลูชั่นส 2,500.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 120/2565

(เลขครุภัณฑ 494-59-0009-14) กลางและเงินที่รับอนุมัติ 8/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

253 จางซอมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80,000.00         17,100.00   วิธีเฉพาะเจาะจง รานชางฟาออโตเซอรวิส 17,100.00   รานชางฟาออโตเซอรวิส 17,100.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 121/2565

80-6991 กลางและเงินที่รับอนุมัติ 8/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

254 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 50,000.00         11,400.00   วิธีเฉพาะเจาะจง รานอํานาจเจริญเซอรวิส 11,400.00   รานอํานาจเจริญเซอรวิส 11,400.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 122/2565

จํานวน 4 เครื่อง กลางและเงินที่รับอนุมัติ 8/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ



255 จางซองเครื่องปรับอากาศ 30,000.00         2,950.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานอํานาจเจริญเซอรวิส 2,950.00     รานอํานาจเจริญเซอรวิส 2,950.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 123/2565

(เลขครุภัณฑ 420-57-0027) กลางและเงินที่รับอนุมัติ 8/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

256 จางซอมคอมพิวเตอร/ปริ้นเตอร 20,000.00         7,150.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานอํานาจเจริญเซอรวิส 7,150.00     รานอํานาจเจริญเซอรวิส 7,150.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 124/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 8/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

257 จัดซื้อวัสดุกอสราง (ยางมะตอย MC) 180,000.00       27,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง รานวาสนา 27,000.00   รานวาสนา 27,000.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 242/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 13/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

258 จางเหมาซอมแซม/ปรับปรุงบาน 98,909.00         98,909.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนายุทธ บุญมูล 98,909.00   นายธนายุทธ บุญมูล 98,909.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 126/2565

พักอาศัยผูสูงอายุ/ผูพิการ กลางและเงินที่รับอนุมัติ 14/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

259 จางซอมรถยนตสวนกลาง ทะเบียน 230,000.00       28,040.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ชางวัฒนเซอรวิส 28,040.00   ชางวัฒนเซอรวิส 28,040.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 127/2565

กข 1369 กลางและเงินที่รับอนุมัติ 14/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

260 จางทําปายไวนิลไวนิลเนื่องในวัน 50,000.00         384.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานปทุมราชดีไซน 384.00        รานปทุมราชดีไซน 384.00        ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 129/2565

ตอตานยาเสพติด กลางและเงินที่รับอนุมัติ 22/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

261 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 25,000.00         4,800.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยูแอนดไอ อํานาจเจริญ 4,800.00     หจก.ยูแอนดไอ อํานาจเจริญ 4,800.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 244/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 23/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

262 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 20,000.00         3,410.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยูแอนดไอ อํานาจเจริญ 3,410.00     หจก.ยูแอนดไอ อํานาจเจริญ 3,410.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 245/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 23/6/2565

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อ



และถูกตองตามเงื่อนไข

263 จัดซื้อวัสดุพานพุมเงิน-พุมทอง 100,000.00       3,600.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานอํานาจเจริญเซอรวิส 3,600.00     รานอํานาจเจริญเซอรวิส 3,600.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 246/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 23/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่

ของของสัญญา

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลง หรือขอตกลง

(บาท) (บาท)  (บาท) ในการซื้อหรือจาง

264 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 30,000.00         1,350.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานอํานาจเจริญเซอรวิส 1,350.00     รานอํานาจเจริญเซอรวิส 1,350.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 130/2565

416-57-0032 กลางและเงินที่รับอนุมัติ 23/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

265 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2 รายการ 10,000.00         2,160.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ปทุมราชเคหภัณฑ 2,160.00     หจก. ปทุมราชเคหภัณฑ 2,160.00     ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 247/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 24/6/265

และถูกตองตามเงื่อนไข

266 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 50,000.00         16,300.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัฒนศักดิ์ ฉิ่มอวม 16,300.00   นายวัฒนศักดิ์ ฉิ่มอวม 16,300.00   ราคาที่เสนอไมสูงกวาราคา 247/2565

กลางและเงินที่รับอนุมัติ 24/6/2565

และถูกตองตามเงื่อนไข

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายรายซื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รายชื่อ รายชื่อ

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง





















                                                                                                                                                                          


