
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
เรื่อง  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 

.................................................. 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9 (8)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
มีนาคม  2565  เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  19   เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2565 

 
     (ลงชื่อ)            
                 (นายไพรวัลย์  ผิวไธสง) 
                                              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (Electronic Government Procurement : e-GP)

ประจำเดือน มีนาคม 2565   
.................................................. 

 

  ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0433.4/ว 568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2563  เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) แจ้ง
การปรับปรุงประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ให้มีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับสรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแบบ สขร.1 โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำประกาศดังกล่าวมาจัดไว้ในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการแทนแบบ สขร.1 ได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.  ศ.2560 และ
เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

  ในการนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  จึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื ้อจัดจ้างในระบบ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ในรอบเดือน  มีนาคม  2565 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด  ที่
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   19  เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2565 

 
     (ลงชื่อ)            
                   (นายไพรวัลย์  ผิวไธสง)  
                                                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ลำ 
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ

ซื้อหรือการจ้าง 
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น 
250,000 23,369.40 เฉพาะเจาะจง หจก.หมงฮวด

ปิโตรเลียม 
(23,369.40) 

หจก.หมงฮวด
ปิโตรเลียม 

(23,369.40) 
 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
40/2565 

 7 มีนาคม 2565 
 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

80,000 16,600 เฉพาะเจาะจง ร้านบุ่งคล้าวิทยุ 
(16,600) 

ร้านบุ่งคล้าวิทยุ 
(16,600) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
41/2565 

 7 มีนาคม 2565 

3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 150,000 5,240 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรวัสดุ 
(5,240) 

ร้านเกรียงไกรวัสดุ 
(5,240) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
42/2565 

 7 มีนาคม 2565 
 

4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20,000 2,716 เฉพาะเจาะจง ร้านพรวิเชียร 
(2,716) 

ร้านพรวิเชียร 
(2,716) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
43/2565 

 7 มีนาคม 2565 
 

5 ซื้อวัสดุตาม
โครงการลดคัดแยก

ขยะฯ 

18,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดั้มอาภรณ์ 
(8,000) 

ร้านดั้มอาภรณ์ 
(8,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
44/2565 

 8 มีนาคม 2565 

       แบบ สขร.1 

 



ลำ 
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ

ซื้อหรือการจ้าง 
6 ซื้อปั้มน้ำซัมเมิรส์ 60,000 15,390 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  

หมงฮวดโฮมมาร์ท 
(15,390) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
หมงฮวดโฮมมาร์ท 

(15,390) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
45/2565 

 9 มีนาคม 2565 
 

7 ซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

120,000 27,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านพิมพ์
พาณิชย์ 

(27,000) 

ร้านบ้านพิมพ์
พาณิชย์ 

(27,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
46/2565 

 11 มีนาคม 2565 
 

8 ซื้ออาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

 

60,000 1,120 เฉพาะเจาะจง ร้านพรวิเชียร 
(1,120) 

ร้านพรวิเชียร 
(1,120) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
47/2565 

 15 มีนาคม 2565 
 

9 ซื้อพานพุ่มดอกไม้
สด 

60,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนกดอกไม้สด 
(1,000) 

ร้านนกดอกไม้สด 
(1,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
48/2565 

 17 มีนาคม 2565 
 

10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

250,000 18,516 เฉพาะเจาะจง หจก.หมงฮวด
ปิโตรเลียม 
(18,516) 

หจก.หมงฮวด
ปิโตรเลียม 
(18,516) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
49/2565 

 23 มีนาคม 2565 
 

11 ซื้อน้ำดื่ม 120,000 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มขอบคุณ 
(3,500) 

ร้านน้ำดื่มขอบคุณ 
(3,500) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
50/2565 

 23 มีนาคม 2565 



ลำ 
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ

ซื้อหรือการจ้าง 
12 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 
Covid-19 

 

27,500 27,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนยา
การแพทย์ 
(27,500) 

ร้านเพื่อนยา
การแพทย์ 
(27,500) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
51/2565 

 24 มีนาคม 2565 
 

13 ซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

44,000 44,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทบึงกาฬ 
เฟอร์นิเจอร์ 77 

จำกัด 
(44,000) 

 

บริษัทบึงกาฬ 
เฟอร์นิเจอร์ 77 

จำกัด 
(44,000) 

 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
52/2565 

 24 มีนาคม 2565 
 

14 ซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

32,900 32,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทบึงกาฬ 
เฟอร์นิเจอร์ 77 

จำกัด 
(32,900) 

 

บริษัทบึงกาฬ 
เฟอร์นิเจอร์ 77 

จำกัด 
(32,900) 

 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
53/2565 

 24 มีนาคม 2565 
 

15 ซื้อน้ำดื่ม 5,000 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มขอบคุณ 
(2,800) 

ร้านน้ำดื่มขอบคุณ 
(2,800) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
54/2565 

 24 มีนาคม 2565 
 

16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20,000 4,500 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์พัฒนาการ
พิมพ์ 

(4,500) 

โรงพิมพ์พัฒนาการ
พิมพ์ 

(4,500) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
55/2565 

 24 มีนาคม 2565 
 



ลำ 
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ

ซื้อหรือการจ้าง 
17 จ้างเหมาคนงาน

ประจำรถขยะ 
144,000 2,500 เฉพาะเจาะจง นายประกาย      

อ้อนแก้ว 
(2,500) 

นายประกาย      
อ้อนแก้ว 
(2,500) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
75/2565 

1 มีนาคม 2565 
 

18 จ้างเหมาคนงาน
ประจำรถขยะ 

144,000 2,500 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  อยู่เย็น 
(2,500) 

นายสมศักดิ์ อยู่เย็น 
(2,500) 

 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 
 
 
 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
76/2565 

1 มีนาคม 2565 
 

19 จ้างเหมาคนงาน
ประจำรถขยะ 

144,000 2,500 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ ป้องทา 
(2,500) 

นายสมศักดิ์ ป้องทา 
(2,500) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
77/2565 

1 มีนาคม 2565 

20 จ้างเหมาคนงาน
ทั่วไป 

180,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา             
ผ่านสำแดง 
(2,000) 

นางสาวลลิตา             
ผ่านสำแดง 
(2,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
78/2565 

1 มีนาคม 2565 
 

21 จ้างเหมาคนงาน 
เปิด – ปิด 
น้ำประปา 

248,400 5,000 เฉพาะเจาะจง นางบรรดิษ         
วัดนะราช 
(5,000) 

 

นางบรรดิษ         
วัดนะราช 
(5,000) 

 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
79/2565 

1 มีนาคม 2565 
 

22 จ้างเหมาคนงาน
เปิด – ปิด 
น้ำประปา 

248,400 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววงค์ประกาย 
แสนงาม 
(4,000) 

นางสาววงคป์ระกาย 
แสนงาม 
(4,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
80/2565 

1 มีนาคม 2565 



ลำ 
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ

ซื้อหรือการจ้าง 
23 จ้างเหมาคนงาน

เปิด – ปิด 
น้ำประปา 

248,400 3,500 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา  
พรมแพง 
(3,500) 

นางสาววรรณิศา  
พรมแพง 
(3,500) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
81/2565 

1 มีนาคม 2565 
 

24 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์          

โน้ตบุ๊ค 

20,000 3,300 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านพิมพ์
พาณิชย์ 
(3,300) 

ร้านบ้านพิมพ์
พาณิชย์ 
(3,300) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
82/2565 

 8  มีนาคม  2565 
 

25 จ้างเหมาจัดทำป้าย
ไวนิล 

500 500 เฉพาะเจาะจง เดอะดีไซน์ 
(500) 

เดอะดีไซน์ 
(500) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
83/2565 

 8  มีนาคม  2565 
 

26 จ้างเหมาจัดทำตรา
ยาง 

20,000 2,750 เฉพาะเจาะจง บริษัทเรนโบว์  
บึงกาฬ จำกัด 

(2,750)  

บริษัทเรนโบว์  
บึงกาฬ จำกัด 

(2,750) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
84/2565 

 9  มีนาคม  2565 
 

27 จ้างเหมาคนงาน
ซ่อมแซมอาคาร
กองช่าง,กอง
การศึกษาฯ 

100,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายวนาชัย วรวงษ์
(3,000) 

นายวนาชัย วรวงษ์
(3,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
85/2565 

 23 มีนาคม  2565 
 



ลำ 
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ

ซื้อหรือการจ้าง 
28 จ้างเหมาซ่อมแซม

รถยนต์ส่วนกลาง 
115,545 3,750 เฉพาะเจาะจง อู่ตั้งบริการ 

(3,750) 
อู่ตั้งบริการ 
(3,750) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
86/2565 

 23 มีนาคม  2565 
 

29 จ้างเหมาจัดทำป้าย
โครงการจิตอาสาฯ 

30,000 500 เฉพาะเจาะจง เดอะดีไซน์ 
(500) 

เดอะดีไซน์ 
(500) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
87/2565 

 23 มีนาคม  2565 
 

30 เช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

40,000 3,594.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้ไลน์  
โอเอ แอนด์ ซัพ
พลาย จำกัด 
(3,594.60) 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์  
โอเอ แอนด์ ซัพ
พลาย จำกัด 
(3,594.60) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
6/2565 

1 มีนาคม 2565 
 

31 จ้างเหมาก่อสร้าง
ร่องระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน 

 หมู่ที่ 2 
 

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ดี ใหม่มั่งมี
การโยธา 

(250,000) 

หจก.เอส ดี ใหม่มั่งมี
การโยธา 

(250,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

สัญญาจ้างเลขที่ 
7/2565 

15 มีนาคม 2565 

32 จ้างเหมาก่อสร้าง
ร่องระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 6 

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ดี ใหม่มั่งมี
การโยธา 

(250,000) 

หจก.เอส ดี ใหม่มั่งมี
การโยธา 

(250,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

สัญญาจ้างเลขที่ 
8/2565 

15 มีนาคม 2565 



ลำ 
ดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาข้อตกลงในการ

ซื้อหรือการจ้าง 
33 จ้างเหมาต่อเติม

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคก

กว้าง 

480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ดี ใหม่มั่งมี
การโยธา 

(480,000) 

หจก.เอส ดี ใหม่มั่งมี
การโยธา 

(480,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

สัญญาจ้างเลขที่ 
9/2565 

29 มีนาคม 2565 

34 จ้างเหมาต่อเติม
ศาลาประชาคม
และสร้างห้องน้ำ

บ้านท่าศิริขันธ์ หมู่
ที่ 7 

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ดี ใหม่มั่งมี
การโยธา 

(250,000) 

หจก.เอส ดี ใหม่มั่งมี
การโยธา 

(250,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขที่ 
10/2565 

30 มีนาคม 2565 

35 จ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน

บึงสำราญ 

250,000 230,000 เฉพาะเจาะจง หจก. รุ่งเจริญ
ก่อสร้าง 999 
(230,000) 

หจก. รุ่งเจริญ
ก่อสร้าง 999 
(230,000) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

สัญญาจ้างเลขที่ 
11/2565 

31 มีนาคม 2565 

36 ซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

1,293,760 232,254 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
(232,254) 

องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
(232,254) 

ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคา
กลางและเงินที่ได้รับอนุมัติ
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/2565 

2  มีนาคม 2564 

 
 
 
 


