
 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖4 

ของเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ 

 
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวภา ยางเครือ นางเสาวภา ยางเครือ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00025/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา สถิตย์วัฒน์ นาย ยุทธนา สถิตย์วัฒน์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00011/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศดานันท์ พัชร
ประทีป 

น.ส.ศดานันท์ พัชร
ประทีป 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00026/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ 

 
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
 

๔ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉวี ทองทิพย์ นางฉวี ทองทิพย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00014/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อาทิตยา สีเนหันหา น.ส.อาทิตยา สีเนหันหา - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00015/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๖ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดธิดา ปัญจนะ น.ส.สุดธิดา ปัญจนะ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00024/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๗ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กุลจิรา โนรวีงค์ น.ส.กุลจิรา โนรวีงค์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00018/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๘ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม แดนสิงห์ นายบุญโฮม แดนสิงห์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00023/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๙ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรุฒิ แสงมณี นายวรุฒิ แสงมณี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00022/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๐ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา สุภา นายยุทธนา สุภา - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00021/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 



  แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ 

 
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๑๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระพล ทัพซ้าย นายธีระพล ทัพซ้าย - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00020/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๒ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุ ศิริเกษ นายอนุ ศิริเกษ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00019/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๓ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ ตรีศรี นายณัฐพงษ์ ตรีศรี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00017/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๔ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุตรใส นายสมศักดิ์ บุตรใส - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00016/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๔ ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๗,๐๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ งามดี นายเกียรติศักดิ์ งามดี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00012/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๕ ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๗,๐๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยการต์ อายุวัฒน์ นายสุริยการต์ อายุวัฒน์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00013/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๖ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชญานี นาสินพร้อม น.ส.ชญานี นาสินพร้อม - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00027/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 



  แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑๗ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญ นาดี นายชาญ นาดี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00028/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๘ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ยลดา พงษ์สีมา น.ส.ยลดา พงษ์สีมา - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00037/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๙ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นางวรรณวิสา วรพรม นางวรรณวิสา วรพรม - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00036/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๐ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ภานชุนาถ เพ็ชรพ่วง น.ส.ภานชุนาถ เพ็ชรพ่วง - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00035/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยะนารถ คงนาวัง น.ส.ปิยะนารถ คงนาวัง - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00029/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๒ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐนพร โนสูงเนิน นายฐนพร โนสูงเนิน - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00032/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๓ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ ดอนเส นายภานุวัฒน์ ดอนเส - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00033/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 



  แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๒๔ ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์พิสิษฐ์ กองเงิน นายพงศ์พิสิษฐ์ กองเงิน - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00034/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๕ ค่าจ้างเหมาบริการ 
(โครงการกู้ชีพ) 

๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายกังวาฬ เสริมสวย นายกังวาฬ เสริมสวย - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00040/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๖ ค่าจ้างเหมาบริการ 
(โครงการกู้ชีพ) 

๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ การโสภา นายทวีศักดิ์ การโสภา - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00039/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๗ 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ 
(โครงการกู้ชีพ) 

๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพล กองจันทร์ นายธีรพล กองจันทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00038/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๘ ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิต พิมพ์โคกสูง นายมานิต พิมพ์โคกสูง - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00046/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



  แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๒๙ ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายมงคล วัลลา นายมงคล วัลลา - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00047/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๐ ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ หอมตา นายประเสริฐ หอมตา - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00043/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๑ 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารงศักดิ์ มณีวงษ์ นายด ารงศักดิ์ มณีวงษ์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00041/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๒ ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชติพงษ์ บุญทัน นายโชติพงษ์ บุญทัน - ใบสั่งจ้างเลขที่ CNTR-00042/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๓ ค่าจ้างเหมาบริการ 
 
 

๒๕,๕๐๐.๐๐ - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เกศราภรณ์ กองพันธ์ น.ส.เกศราภรณ์ กอง
พันธ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี CNTR-00048/65 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 


