
 
                                          

     
 
 
 ประกาศเทศบาลต าบลฟากท่า 

เรื่อง    สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานของรฐั 
------------------------------------------------- 

 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกับผลพิจารณาการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานของรฐัเป็นขอ้มูลข่าวสารที่ต้องจัดไวใ้ห้ประชาชน
ตรวจดูได ้ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ซึ่งให้หน่วยงานที่
รบัผิดชอบจดัท าสรุปขอ้มลูตามแบบ สขร.๑ ไวท้กุเดือน  

 

เทศบาลต าบลฟากท่า  จึงได้สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานรัฐฯ 
ประจ าเดือน มีนาคม  พ .ศ .๒๕๖๕   เป็นตามแผนปฏิบัติจัดซื ้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕               
ตามรายละเอียดแนบทา้ยนี ้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 
   

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๒๑   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

       (นายวิทยา  รกัสจัจา) 
                      นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดือนมีนาคม  
เทศบาลต าบลฟากท่า 

วนัท่ี 31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
ล าดบัที ่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วีธีซือ้หรือจา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคา

และราคาที่เสนอ 
ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซือ้หรือจา้ง 

1. 
 

ค่าจา้งเหมาบรกิารท า
ความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาล 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวธวลัรตัน ์
โสดา ราคาที่เสนอ 
8,500.-  บาท 

นางสาวธวลัรตัน ์
โสดา ราคาตกลง 
8,500.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037513312 
31 มี.ค.2565 

2. ค่าจา้งเหมาบรกิาร
ปฏิบตัิงานดา้นธุรการ 
งานสารบรรณ บนัทึก
ขอ้มลู 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวกมลชนก 
สวุรรณพรม  ราคา
ที่เสนอ 8,500.-  
บาท 

นางสาวกมลชนก 
สวุรรณพรม  ราคา
ตกลง 8,500.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037510347 
31 มี.ค.2565 

3. ค่าจา้งเหมาบรกิาร
ปฏิบตัิงานดา้นธุรการ 
งานสารบรรณ บนัทึก
ขอ้มลู 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.รตันาวดี  นารี
นชุ  ราคาที่เสนอ 
8,500.-  บาท 

น.ส.รตันาวดี  นารี
นชุ  ราคาตกลง 
8,500.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037565810 
31 มี.ค.2565 

4. ค่าจา้งเหมาบรกิารท า
ความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาล 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายบญุเกิด  สีสะ
เกต ุ ราคาที่เสนอ 
8,500.-  บาท 

นายบญุเกิด  สีสะ
เกต ุ ราคาตกลง 
8,500.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037514062 
31 มี.ค.2565 

5. ค่าจา้งเหมา
บคุคลภายนอกมา
ปฏิบตัิงานซ่อมแซม     
วางท่อน า้ประปา  เปิด
ปิดน า้ประปาจดมาตร
วดัน า้ และดแูลระบบ
ประปา 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายจตรุงค ์ มา
เพา้  ราคาที่เสนอ 
8,500.-  บาท 

นายจตรุงค ์ มาเพา้  
ราคาตกลง 8,500.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037483711 
1 ต.ค.2564 



- 2 – 

 

ล าดบัที ่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วีธีซือ้หรือจา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซือ้หรือจา้ง 

6. ค่าจา้งเหมาบรกิารท า
ความสะอาดส านกังาน
เทศบาลต าบลฟากทา่ 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสธิุษา  มลู
แก่น  ราคาที่เสนอ 
8,500.-  บาท 

นางสธิุษา  มลูแก่น
ราคาตกลง 8,500.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037508367 
31 มี.ค.2565 

7. ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน
ตดัหญา้และท าความ
สะอาดบรเิวณตดัหญา้
เขตเทศบาล 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอศันยั  มีโส  
ราคาที่เสนอ 
8,500.-  บาท 

นายอศันยั  มีโส  
ราคาตกลง 8,500.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037518326 
31 มี.ค.2565 

8. ค่าจา้งเหมา
ปฏิบตัิงานตดัหญา้
และท าความสะอาด
บรเิวณตดัหญา้เขต
เทศบาล 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายกติติพล  สาย
กระซิบ  ราคาที่
เสนอ 8,500.-  
บาท 

นายกติติพล  สาย
กระซิบ  ราคาตกลง 
8,500.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037520227 
31 มี.ค.2565 

9. ค่าจดัซือ้น า้ดื่ม 600.- 600.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอาทติย ์วนัมา 
ราคาที่เสนอ 600.-  
บาท 

นายอาทติย ์ วนัมา
ราคาตกลง 600.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

 
31  มี.ค.2565 

10. ค่าจดัซือ้อาหารเสรมิ
นม ศนูยพ์ฒันาเดก็
เล็ก 

13,789.60 13,789.60 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บรษิัท  โกลดม์ิลค ์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 
13,789.60 บาท 

บรษิัท  โกลดม์ิลค ์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 
13,789.60  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65017157091 
30  ธ.ค.2564 
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ล าดบัที ่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วีธีซือ้หรือจา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซือ้หรือจา้ง 

11. ค่าจดัซือ้อาหารเสรมิ
นม โรงเรียน 

72,395.40 16,422.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บรษิัท  โกลดม์ิลค ์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 
16,422.- บาท 

บรษิัท  โกลดม์ิลค ์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 
16,422.- บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65017134407 
31  ธ.ค.2564 

 

12. ค่าจดัซือ้วสัดงุานบา้น
งานครวั 

27,365.- 27,365.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ  27,365.-  
บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ   27,365.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037033742 
2  มี.ค.2565 

13. ค่าจดัซือ้วสัดไุฟฟ้า  1,920.- 1,920.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รา้นสขุเกษมวสัด ุ
ราคาที่เสนอ   
1,920.-  บาท 

รา้นสขุเกษมวสัด ุ
ราคาที่เสนอ   
1,920.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037162613 
9  มี.ค.2565 

14. ค่าจดัซือ้วสัดไุฟฟ้า  629.- 629.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ  629.-  บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ   629.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037257527 
15  มี.ค.2565 

15. ค่าจดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง  16,347.- 16,347.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รา้นสขุเกษมวสัด ุ
ราคาที่เสนอ   
16,347.-  บาท 

รา้นสขุเกษมวสัด ุ
ราคาที่เสนอ   
16,347.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037261167 
15  มี.ค.2565 
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ล าดบัที ่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วีธีซือ้หรือจา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซือ้หรือจา้ง 

16. ค่าจดัซือ้วสัดุ
ส านกังาน (กองชา่ง) 

924.- 924.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ  924.-  บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ   924.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037288301 
16  มี.ค.2565 

17. ค่าจดัซือ้วสัดุ
ส านกังาน (ส านกั
ปลดั) 

15,496.- 15,496.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ  15,496.-  
บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ   15,496.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037288301 
21  มี.ค.2565 

18. ค่าจดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง  200.- 200.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รา้นสขุเกษมวสัด ุ
ราคาที่เสนอ   
200.-  บาท 

รา้นสขุเกษมวสัด ุ
ราคาที่เสนอ   200.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037362630 
21  มี.ค.2565 

19. ค่าจดัซือ้วสัดุ
ส านกังานพรม 

36,750.- 36,750.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

มนญัญาผา้ม่าน 
ราคาที่เสนอ   
36,750.-  บาท 

มนญัญาผา้ม่าน 
ราคาที่เสนอ   
36,750.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037334298 
21  มี.ค.2565 

19. ค่าเหมาซ่อมแซม
ติดตัง้ผา้มา่น 

65037368527.- 5,000.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

มนญัญาผา้ม่าน 
ราคาที่เสนอ   
5,000.-  บาท 

มนญัญาผา้ม่าน 
ราคาที่เสนอ   
5,000.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037368527 
21  มี.ค.2565 

20. ค่าจดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 
(กองช่าง)  

26,122.- 26,122.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รา้นสขุเกษมวสัด ุ
ราคาที่เสนอ   
26,122.-  บาท 

รา้นสขุเกษมวสัด ุ
ราคาที่เสนอ   
26,122.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037383838 
22  มี.ค.2565 
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ล าดบัที ่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วีธีซือ้หรือจา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซือ้หรือจา้ง 

20. ค่าจดัซือ้วสัดุ
ส านกังาน (กอง
สาธารณสขุ) 

7,000.- 7,000.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
ยคูอมก๊อปป้ี
เซอรว์ิส ราคาที่
เสนอ  7,000.-  
บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ   7,000.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037433497 
24  มี.ค.2565 

21. ค่าบ ารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมรถมอเตอร์
ไซตส่์วนกลาง 

780.- 780.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

คาบิว เซอรว์ิส   
ราคาที่ เสนอ   
780.-  บาท 

คาบิว เซอรว์ิส   
ราคาที่เสนอ   780.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65036431945 
24  มี.ค.2565 

 
 

22. ค่าจดัซือ้วสัดงุานบา้น
งานครวั (กอง
การศกึษา) 

9,996.- 9,996.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ  9,996.-  
บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ   9,996.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

650314383309  
25  มี.ค.2565 

23. ค่าจดัซือ้วสัดุ
ส านกังาน (กองคลงั) 

5,070.- 5,070.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ  5,070.-  
บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ   5,070.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037494279 
28  มี.ค.2565 

24. ค่าจดัซือ้วสัดุ
ส านกังาน (กอง
การศกึษา) 

10,000.- 10,000.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ  10,000.-  
บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
คลงัเครื่องเขยีน
อภิญญา ราคาที่
เสนอ   10,000.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผูม้ีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

65037515637  
29  มี.ค.2565 
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