
ผู้ได้รับการ เหตุผล เลขทีแ่ละ
ล าดับ วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา คัดเลือกและราคาที่ ทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญา

ที่ ซ้ือหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือพานพุม่เงิน-ทอง 2,390  - วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คลังวิทยาศึกษา บจก.คลังวิทยาศึกษา เป็นผู้จ าหน่าย ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ
(ส านักปลัด) โดยตรง 3/64 ลงวันที่

เสนอราคา 2,390 7 ต.ค. 63

2 จ้างรถเกรดเดอร์ 1 วัน 12,000  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางอนงค์  เจ่าสกุล นางอนงค์  เจ่าสกุล เป็นผู้ให้บริการ ใบขออนุมัติส่ังจ้าง
(กองช่าง) โดยตรง 1/64 ลงวันที่

เสนอราคา 12,000 16 ต.ค. 63

3 จ้างถ่ายข้อบัญญัติ 1,240  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชาญท่าวุง้ ร้านวิชาญท่าวุง้ เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
โดยตรง 3/64 ลงวันที่

เสนอราคา 1,240 2 ต.ค. 63

4 จ้างพ่นหมอกควัน หมู่ที ่8 600  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิเรก  ขันทอง นายอดิเรก  ขันทอง เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
จ านวน 2 คร้ัง (ส านักปลัด) โดยตรง 4/64 ลงวันที่

เสนอราคา 600 6 ต.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่31 ตลุาคม 2563

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 
        แบบ สขร.1 



ผู้ได้รับการ เหตุผล เลขทีแ่ละ
ล าดับ วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา คัดเลือกและราคาที่ ทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญา

ที่ ซ้ือหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

5 ซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ต.ค. 200  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  แสงวิโรจน์ นายอภิชาติ  แสงวิโรจน์ เป็นผู้จ าหน่าย ว.119
(ส านักปลัด)   โดยตรง ลงวันที ่30/10/63

เสนอราคา 200
                     

6 ซ้ือน้ าด่ืม ต.ค. 240  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสะอาง  เชื่อมชิต นางสะอาง  เชื่อมชิต เป็นผู้จ าหน่าย ว.119
(ส านักปลัด) โดยตรง ลงวันที ่30/10/63

เสนอราคา 240

7 จ้างคนงานทัว่ไป 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารงค์  พึง่ปาน นายด ารงค์  พึง่ปาน เป็นผู้ให้บริการ สัญญาจ้าง
โดยตรง 1/64 ลงวันที่

เสนอราคา 10,000 1 ต.ค. 63

8 จ้างนักการภารโรง 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิรมล  บัวลา นางนิรมล  บัวลา เป็นผู้ให้บริการ สัญญาจ้าง
โดยตรง 1/64 ลงวันที่

องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี
วันที ่31 ตลุาคม 2563

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม



เสนอราคา 10,000 1 ต.ค. 63

ผู้ได้รับการ เหตุผล เลขทีแ่ละ
ล าดับ วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา คัดเลือกและราคาที่ ทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญา

ที่ ซ้ือหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

9 จา้งคนงานทัว่ไปขบัรถบรรทุกน้ า 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัฒนา   บุญมี นายวัฒนา   บุญมี เป็นผู้ให้บริการ สัญญาจ้าง
โดยตรง 3/64 ลงวันที่

เสนอราคา 10,000 1 ต.ค. 63

10 จ้างคนงานทัว่ไปปฏิบัติหน้าที่ 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ ทองยิ่ง นายประสิทธิ ์ ทองยิ่ง เป็นผู้ให้บริการ สัญญาจ้าง
งานไฟฟ้า โดยตรง 4/64 ลงวันที่

เสนอราคา 10,000 1 ต.ค. 63

11 จ้างเหมาบริการ 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย เดช  จันทร นาย เดช  จันทร เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
พนักงานขับรถยนต์ โดยตรง 1/64 ลงวันที่

เสนอราคา 8,000 30 ก.ย. 63

12 จ้างเหมาบริการ 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุนิสา สัทธานนท์ นางสุนิสา สัทธานนท์ เป็นผู้ให้บริการ ใบขออนุมัติส่ังจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่31 ตลุาคม 2563

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



ผู้ช่วยเหลืองานพัสดุ โดยตรง 2/64 ลงวันที่
เสนอราคา 8,000 30 ก.ย. 63

ผู้ได้รับการ เหตุผล เลขทีแ่ละ
ล าดับ วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา คัดเลือกและราคาที่ ทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญา

ที่ ซ้ือหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

13 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองาน 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา  เสนาจิตต์ น.ส.อารยา  เสนาจิตต์ เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
การเงินและบัญชี โดยตรง 3/64 ลงวันที่

เสนอราคา 8,000 30 ก.ย. 63

14 จ้างเหมาบริการครูพีเ่ล้ียง 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาดา แสนสิทธิ์ น.ส.สุชาดา แสนสิทธิ์ เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
โดยตรง 4/64 ลงวันที่

เสนอราคา 8,000 30 ก.ย. 63

15 จ้างเหมาบริการ 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จริยาภรณ์ ขันทอง น.ส.จริยาภรณ์ ขันทอง เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
ผู้ช่วยเหลืองานช่าง โดยตรง 5/64 ลงวันที่

เสนอราคา 8,000 30 ก.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่31 ตลุาคม 2563

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



16 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พรปวีณ์  ผลงาม น.ส.พรปวีณ์  ผลงาม เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
จดมาตรวัดน้ าและจัดเก็บค่าน้ า โดยตรง 6/64 ลงวันที่

เสนอราคา 4,500 30 ก.ย. 63

ผู้ได้รับการ เหตุผล เลขทีแ่ละ
ล าดับ วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา คัดเลือกและราคาที่ ทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญา

ที่ ซ้ือหรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

17 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางณภัทร ชื่นอารมย์ นางณภัทร ชื่นอารมย์ เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
จดมาตรวัดน้ าและจัดเก็บค่าน้ า โดยตรง 7/64 ลงวันที่

เสนอราคา 4,500 30 ก.ย. 63

18 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและ 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศศิธร ปาลวัฒน์ นายศศิธร ปาลวัฒน์ เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
ดูแลระบบประปาหมู่บา้น โดยตรง 8/64 ลงวันที่

เสนอราคา 4,500 30 ก.ย. 63

19 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและ 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ข าสกุล นายวิรัตน์ ข าสกุล เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
ดูแลระบบประปาหมู่บา้น โดยตรง 9/64 ลงวันที่

เสนอราคา 7,500 30 ก.ย. 63

องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี
วันที ่31 ตลุาคม 2563

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม



20 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและ 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ทองยิ่ง นายอนันต์  ทองยิ่ง เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุมัติส่ังจ้าง
ดูแลระบบประปาหมู่บา้น โดยตรง 10/64 ลงวันที่

เสนอราคา 7,500 30 ก.ย. 63

(นางสาวปัณณกาญจน์       ทองม)ี
      เจ้าพนักงานพัสดุ


