
 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (กอง
สาธารณสุขฯ) เดือนต.ค-พ.ย.63 

12,870 12,870 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ปัทมวรรณ วงศ์

รักษ์ 
น.ส.ปัทมวรรณ วงศ์

รักษ์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
1/2564/30 ก.ย.63 

2. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองช่าง) 
เดือน ต.ค.-พ.ย.63 

12,870 12,870 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.เมธิณี ไชยะโคตร น.ส.เมธิณี ไชยะโคตร 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

2/2564/30 ก.ย.63 

3. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงาน
ด้านกิจการประปา เดือน ต.ค-พ.ย.
63 

12,870 12,870 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายรัชชัย มั่งคั่ง นายรัชชัย มั่งคั่ง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

3/2564/30 ก.ย.63 

4. 
จ้างเหมาขับรถขุดตีนตะขาบ(กอง
ช่าง) เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 

27,000 27,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุเทพ ชาญเชี่ยว นายสุเทพ ชาญเชี่ยว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

4/2564/30 ก.ย.63 

5. 
จ้างเหมาผู้ช่วยครูศพด. 
เดือน ต.ค-พ.ย.63 

12,870 12,870 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.มนพร งามสม น.ส.มนพร งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

5/2564/30 ก.ย.63 

6. 
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
ต าบลเนินฆ้อ 

75,600 75,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางภัทรศยา กลิ่นจันทร์ นางภัทรศยา กลิ่นจันทร์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

6/2564/30 ก.ย.63 

7. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน เดือนต.ค-ธ.ค.63 

19,470 19,470 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอดิศรณ์ งามสม นายอดิศรณ์ งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

7/2564/30 ก.ย.63 

8. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.
บ้านหนองแพงพวย ม.2,3 

1,500 1,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ศศิณา จัตุรัส น.ส.ศศิณา จัตุรัส 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

8/2564/7 ต.ค.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

9. จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มฯ 4,500 4,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายเทียนชัย อังสุโชติเมธี 

นายเทียนชัย อังสุโชติ
เมธี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

9/2564/9 ต.ค.63 

10. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด ต ม.1 

2,800 2,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.พรรณิภา ผลด ี น.ส.พรรณิภา ผลดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

10/2564/9 ต.ค.63 

11. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด  ม.2 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.พัชรา แววด ี น.ส.พัชรา แววด ี

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

11/2564/9 ต.ค.63 

12. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด ม.3 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี แววดี นายมนตรี แววดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

12/2564/9 ต.ค.63 

13. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

13/2564/9 ต.ค.63 

14. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด ม.5 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.นันทา ประมวล น.ส.นันทา ประมวล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

14/2564/9 ต.ค.63 

15. จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด ม.6 

3,000 3,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.วลิาวัลย์ เติมต่อ น.ส.วลิาวัลย์ เติมต่อ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

15/2564/9 ต.ค.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

16. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.7 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

16/2564/9 ต.ค.63 

17. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.8 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

17/2564/9 ต.ค.63 

18. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.9 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

18/2564/9 ต.ค.63 

19. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.7 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

19/2564/9 ต.ค.63 

20. จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา 1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านนานาดอกไม้สด ร้านนานาดอกไม้สด 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

20/2564/9 ต.ค.63 

21. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
ขยะฯ ทะเบียน 82-6951  

2,000 2,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางเชียงห่วย แซ่อึ๋ง นางเชียงห่วย แซ่อึ๋ง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

21/2564/9 ต.ค.63 

22. 
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
รหัส 416 58 0035 

952.30 952.30 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

22/2564/9 ต.ค.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

23. 
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ฯ 

1,800 1,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

23/2564/16 ต.ค.63 

24. จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันฯ 2,400 2,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

24/2564/20 ต.ค.63 

25. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
กองคลัง เดือนต.ค-ธ.ค.63 

15,510 15,510 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ฐิตาพร ปะสิ่งชอบ น.ส.ฐิตาพร ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

25/2564/20 ต.ค.63 

26. 
จ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน 3 
อัน (คลัง) 

438.70 438.70 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

26/2564/20 ต.ค.63 

27. จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา 1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านนานาดอกไม้สด ร้านนานาดอกไม้สด 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

27/2564/21 ต.ค.63 

28. จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก 42,800 42,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.เท็มเพสท์ 

คอนโทรล 
บจก.เท็มเพสท์ 

คอนโทรล 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
28/2564/22 ต.ค.63 

29. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 
กฉ 6475 

3,300 3,300 
วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 
เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

29/2564/26 ต.ค.63 

30 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการลอย
กระทง 

2,250 2,250 
วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 
เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

30/2564/27 ต.ค.63 

 

แบบ สขร.1 



 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

31 จ้างเหมาจัดท าเวทีฯ ม.2 5,000 5,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.อรวรรณ ชลเสถียร น.ส.อรวรรณ ชลเสถียร 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

31/2564/27 ต.ค.63 

32 จ้างเหมาจัดท าเวทีฯ ม.3 5,000 5,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุขสวัสดิ์ เมืองค า นายสุขสวัสดิ์ เมืองค า 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

32/2564/27 ต.ค.63 

33 จ้างเหมาจัดท าเวทีฯ ม.4,8,9 5,000 5,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมจิตร สัตย์อุดม นายสมจิตร สัตย์อุดม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

33/2564/27 ต.ค.63 

34 จ้างเหมาจัดท าเวทีฯ ม.6 5,000 5,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภูบดินทร์ บุญส่ง นายภูบดินทร์ บุญส่ง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

34/2564/27 ต.ค.63 

35 จ้างเหมาจัดท าเวทีฯ ม.7 5,000 5,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิรัช สมนึก นายวิรัช สมนึก 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

35/2564/27 ต.ค.63 

36 จ้างผู้พิการผู้ด้อยโอกาสฯ 69,960 69,960 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายศรันยู เมตตา นายศรันยู เมตตา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

36/2564/28 ต.ค.63 

37 จ้างผู้พิการผู้ด้อยโอกาสฯ 69,960 69,960 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางส าอาง อรัญเขตต์ นางส าอาง อรัญเขตต์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

37/2564/28 ต.ค.63 

38 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ 4,905 4,905 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายวุฒิชัย เที่ยงแท้ นายวุฒิชัย เที่ยงแท้ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
1/2564/27 ต.ค.63 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2563 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาท าพานพุ่ม  1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.จารุณี  รัตนวิจิตร น.ส.จารุณี  รัตนวิจิตร 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

69/2564/3 ธ.ค.63 

2. 
จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันฯ 
โครงการวัยใสฯ 

900 900 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางมาลัย แววดี นางมาลัย แววดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

70/2564/4 ธ.ค.63 

3. จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 500 500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

71/2564/4 ธ.ค.63 

4. จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างฯ ม.1-9 9,000 9,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.สุนีย์ ปราณนัทธ ี น.ส.สุนีย์ ปราณนัทธี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

72/2564/4 ธ.ค.63 

5. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า
แบบสายสะพาย 

1,580 1,580 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางวรลักษณ์ พิริยะ

วณิชย์ 
นางวรลักษณ์ พิริยะ

วณิชย์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
73/2564/4 ธ.ค.63 

6. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ 
ทะเบียน 83-1283 

2,750 2,750 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

74/2564/16 ธ.ค.63 

7. 
จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง 
 ม.3,4,8,9 

4,000 4,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

75/2564/16 ธ.ค.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

8. จ้างเหมาซ่อมแซมรถ 2 คัน 3,200 3,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

76/2564/21 ธ.ค.63 

9. 
จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างฯ 575 575 วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์  แวววับศรี นางสมบูรณ์  แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

77/2564/23 ธ.ค.63 

10. 
จ้างเหมาจัดท ารูปเล่มแผนการ
ด าเนินงาน  

570 570 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเทียนชัย อังสุโชติเมธี 
นายเทียนชัย อังสุโชติ

เมธี 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
78/2564/23 ธ.ค.63 

11. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ฯ 

428 428 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

79/2564/23 ธ.ค.63 

12. 
จ้างเหมาซ่อมแซมโทรทัศน์ 456 55 
0003 

1,500 1,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายศิริชัย ขวัญยืน นายศิริชัย ขวัญยืน 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

80/2564/23 ธ.ค.63 

13. 
จัดท าป้ายโครงการความปลอดภัยทาง
ถนนช่วงปีใหม่ 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

81/2564/23 ธ.ค.63 

14. จัดเก็บขยะมูลฝอยฯ (ม.ค.-มี.ค.64) 75,600 75,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางภัทรศยา กลิ่นจันทร์ นางภัทรศยา กลิ่นจันทร์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

82/2564/28 ธ.ค.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ม.ค.64) 6,600 6,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ฐิตาพร ปะสิ่งชอบ น.ส.ฐิตาพร ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

83/2564/28 ธ.ค.63 

16. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 
ทะเบียน 83-1688 

16,070 16,070 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางเชียงห่วย แซ่อึ๋ง นางเชียงห่วย แซ่อึ๋ง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

84/2564/29 ธ.ค.63 

17. 
จ้างเหมาคนขับรถขุดตีนตะขาบ 
เดือนม.ค-มี.ค.64 

27,000 27,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุเทพ ชาญเชี่ยว นายสุเทพ ชาญเชี่ยว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

85/2564/29 ธ.ค.63 

18. จ้างเหมาบริการก าจัดปลวกและมอด 60,000 60,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.เท็มโพสท์คอนโทรล 

บจก.เท็มโพสท์
คอนโทรล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

86/2564/29 ธ.ค.63 

19. ซื้อจานแบน 1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงาม
ดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

10/2564/1 ธ.ค.63 

20. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 156,220 156,220 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอทีเอสซัพพลาย หจก.เอทีเอสซัพพลาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

11/2564/4 ธ.ค.63 

21. ซื้อเครื่องตัดหญ้าทรงพุ่ม 11,000 11,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
12/2564/6 ธ.ค.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

22. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,700 29,700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.บุญเลิศศูนย์ยาง

ใหญ ่
หจก.บุญเลิศศูนย์ยาง

ใหญ ่
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
13/2564/21 ธ.ค.63 

23. 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยส่อง
แสงพัฒนา 7 ม.4 

410,000 410,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชากตะไคร้

คอนกรีต 
หจก.ชากตะไคร้

คอนกรีต 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
4/2564/9 ธ.ค.63 

24. 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซ.ส่อง
แสงพัฒนา 6 ม.4 

310,000 310,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชากตะไคร้

คอนกรีต 
หจก.ชากตะไคร้

คอนกรีต 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
5/2564/9 ธ.ค.63 

25. 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่วม
ประสาน ม.9 

462,000 462,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชากตะไคร้

คอนกรีต 
หจก.ชากตะไคร้

คอนกรีต 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
6/2564/9 ธ.ค.63 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ 2564 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาใส่กรอบรูป 1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแอดเลิฟสตูดิโอ ร้านแอดเลิฟสตูดิโอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

87/2564/8 ม.ค.64 

2. 
ซ่อมแซมรถดับเพลิงทะเบียน บย
9159 

8,800 8,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล  นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

88/2564/8 ม.ค.64 

3. 
จัดท าอาหารกลางวันฯวัยใสรัก
สะอาด 

900 900 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางมาลัย แววดี นางมาลัย แววดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

89/2564/11 ม.ค.64 

4. จ้างเหมาพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อฯ 3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิวัฒน์ ส านักวิชา นายวิวัฒน์ ส านักวิชา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

90/2564/20 ม.ค.64 

5. จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ 2,350 2,350 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล  นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

91/2564/21 ม.ค.64 

6. จ้างเหมาซ่อมรถ ทะเบียน กฉ6475 2,900 2,900 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล  นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

92/2564/22 ม.ค.64 

7. ซื้อลูกบอลดับเพลิง 14,000 14,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.จี.อี.อินโนเวชั่น บจก.จี.อี.อินโนเวชั่น 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

14/2564/4 ม.ค.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. ซื้อวัสดุส านักงาน 13,105 13,105 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

15/2564/7 ม.ค.64 

9. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,325 6,325 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงาม
ดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

16/2564/7 ม.ค.64 

10. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,260 1,260 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงาม
ดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

17/2564/7 ม.ค.64 

11. ซื้อกล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด 1,260 
1,260 วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงาม
ดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

18/2564/4 ม.ค.64 

12. ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายฯ 2,900 
2,900 วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ว.คีรีเขต หจก.ว.คีรีเขต 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

19/2564/13 ม.ค.64 

13. 
ซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวม.2 

100,000 100,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายศิริชัย ขวัญยืน นายศิริชัย ขวัญยืน 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

20/2564/13 ม.ค.64 

14. ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,387 4,387 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านนีโอเฟล็กแกลง ร้านนีโอเฟล็กแกลง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

21/2564/18 ม.ค.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

ซื้อครุภัณฑ์คอมฯ 46,380 46,380 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

22/2564/25 ม.ค.64 

16. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,190 9,190 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางอภิญณนางค์ สุข

มาก 
นางอภิญณนางค์ สุข

มาก 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
23/2564/28 ม.ค.64 

17. 
ก่อสร้างคสล.หนองแพงพวย-จ ารุง 
 ม.7 

1,400,000 1,400,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.จีรนารถก่อสร้าง หจก.จีรนารถก่อสร้าง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

7/2564/8 ม.ค.64 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2564 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาตัดหญ้าฯ 8 เดือน ม.8  28,000 28,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุรินทร์ ปะสิ่งชอบ นายสุรินทร์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

93/2564/1 ก.พ.64 

2. จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้พิการ 22,500 22,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมศักดิ์ งามสม นายสมศักดิ์ งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

94/2564/2 ก.พ.64 

  3. จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 40,000 40,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนิมิตร ปะคอง นายนิมิตร ปะคอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

95/2564/2 ก.พ.64 

4. จ้างเหมาซ่อมแซม กฉ6475 ระยอง 3,910.85 3,910.85 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.วีอาร์ที ออโตโม

บิลส์ 
บจก.วีอาร์ที ออโตโม

บิลส์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
96/2564/5 ก.พ.64 

5. จ้างเหมาจัดท าป้ายเลือกตั้ง 87,000 87,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

97/2564/5 ก.พ.64 

6. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ฯ 

1,690 1,690 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

98/2564/9 ก.พ.64 

7. จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ 3,600 3,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางเชียงห่วย แซ่อึ๋ง นางเชียงห่วย แซ่อึ๋ง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

99/2564/9 ก.พ.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการชุมชน
รณรงค์ลดขยะต้นทาง 

900 900 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

100/2564/10 ก.พ.64 

9. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,765.50 1,765.50 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

101/2564/16 ก.พ.64 

10. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 
4173  

5,700 5,700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

102/2564/16 ก.พ.64 

11. 
จ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 

4,708 4,708 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ทีโอที บริษัท

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
ทีโอที บริษัท

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
103/2564/17 ก.พ.64 

12. 
จัดท าป้ายไวนิลผู้สมัครเลือกตั้ง จ านวน 
12 ป้าย 

6,912 6,912 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

104/2564/18 ก.พ.64 

13. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 700 700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
สุนันท์แอร์แอนด์เซอร์วิส 

สุนันท์แอร์แอนด์
เซอร์วิส 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

105/2564/22 ก.พ.64 

14. จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ 17,000 17,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจิราวุธ แนมนิล นายจิราวุธ แนมนิล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

106/2564/23 ก.พ.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,796 8,796 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงาม

ดี 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

24/2564/4 ก.พ.64 

16. 
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 78,690 78,690 วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

25/2564/8 ก.พ.64 

17. 
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,996 6,996 วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงาม

ดี 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

26/2564/9 ก.พ.64 

18. ซื้อถังพลาสติสีด า 12,000 12,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงาม

ดี 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

27/2564/10 ก.พ.64 

19. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2,070 2,070 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมควร พูล

ประดิษฐ์ 
นายสมควร พูลประดิษฐ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

28/2564/10 ก.พ.64 

20. ซื้อวัสดุส านักงาน 10,315 10,315 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

29/2564/22 ก.พ.64 

21. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 35,352.80 35,352.80 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

30/2564/22 ก.พ.64 

 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. จัดท าป้าย 3 ป้าย 2,556 2,556 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

107/2564/2 มี.ค.64 

2. จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ 800 800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

108/2564/3 มี.ค.64 

3. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรค
เตอร์ 

5,500 5,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

109/2564/3 มี.ค.64 

4. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1,605 1,605 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

110/2564/4 มี.ค.64 

5. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 
4173 (ตั้งศูนย์) 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศ

เซอร์วิส 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศ

เซอร์วิส 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
111/2564/5 มี.ค.64 

6. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าแบบ
นั่งขับ 

6,900 6,900 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

112/2564/8 มี.ค.64 

7. จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างฯ 300 300 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิวัฒน์ ส านักวิชา นายวิวัฒน์ ส านักวิชา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

113/2564/11 มี.ค.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาท าตราประทับบัตรเลือกตั้ง 1,241.20 1,241.20 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านก๊อปปี้เซนเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซนเตอร์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

114/2564/11 มี.ค.
64 

9. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 428 428 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

115/2564/12 มี.ค.
64 

10. จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ 91,588.02 91,588.02 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.คูโบต้าระยอง บจก.คูโบต้าระยอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

116/2564/16 มี.ค.
64 

11. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข
4173 (ซ่อมแอร์) 

19,254.65 19,254.65 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.โตโยต้าระยอง บจก.โตโยต้าระยอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

117/2564/16 มี.ค.
64 

12. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 
บท 5577 

4,700 4,700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

119/2564/18 มี.ค.
64 

13. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กอ
9202 

12,884.17 12,884.17 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.โตโยต้าระยอง บจก.โตโยต้าระยอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

120/2564/19 มี.ค.
64 

14. จ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 10,800 10,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

121/2564/23 มี.ค.
64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาเครื่องสูบน้ าท่อพญานาค 8,000 8,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภูธร แซ่อุ๊ย นายภูธร แซ่อุ๊ย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

122/2564/23 มี.ค.64 

16. 
จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,อาหาร
ว่างฯ 

13,000 13,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์  แวววับ

ศร ี
นางสมบูรณ์  แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

123/2564/23 มี.ค.64 

17. จัดท าเก็บขยะฯ เดือนเม.ย-มิ.ย.64 75,600 75,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางภัทรศยา กลิ่น

จันทร์ 
นางภัทรศยา กลิ่นจันทร์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

124/2564/24 มี.ค.64 

18. จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,350 10,350 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

125/2564/24 มี.ค.64 

19. จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จ านวน 4 หลัง 2,800 2,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายด ารง เที่ยงชัด นายด ารง เที่ยงชัด 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

126/2564/26 มี.ค.64 

20. 
จ้างเหมาจัด าทตรายาง จ านวน 5 อัน 893.45 893.45 วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุรพงษ์ สุกแสง

ฉาย 
นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

127/2564/30 มี.ค.64 

21. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเทเลอร์ลากรถขุด
ตีนตะขาบ 

21,120 21,120 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายบุญร่วม สรสิทธิ์ นายบุญร่วม สรสิทธิ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

128/2564/30 มี.ค.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

22. 
จ้างเหมาซ่อมแซมบริการคนขับรถ
ขุดตีนตะขาบ เดือนเม.ย-มิ.ย.64 

27,000 27,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุเทพ ชาญเชียว นายสุเทพ ชาญเชียว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

129/2564/30 มี.ค.64 

23. ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฯ 54,000 54,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ฐิพรรัศม์ ตันศรีวงษ์ น.ส.ฐิพรรัศม์ ตันศรีวงษ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

32/2564/2 มี.ค.64 

24. ซื้อเวชภัณฑ์ท าหมัน 40,000 40,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ฐิพรรัศม์ ตันศรีวงษ์ น.ส.ฐิพรรัศม์ ตันศรีวงษ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

33/2564/2 มี.ค.64 

25. ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งฯ 48,300 48,300 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บูรพาอิเล็กชั่น บูรพาอิเล็กชั่น 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

34/2564/10 มี.ค.64 

26. ซื้อหินคลุกพร้อมค่าบรรทุก 47,339.15 47,339.15 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ชิตานันท์ ฟรานเซน น.ส.ชิตานันท์ ฟรานเซน 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

36/2564/16 มี.ค.64 

27. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 920 920 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
มิตรสากรลค้าวัสดุ มิตรสากรลค้าวัสดุ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

37/2564/16 มี.ค.64 

28. ซื้อวัสดุการเกษตร 8,749.39 8,749.39 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
38/2564/18 มี.ค.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

29. 
จ้างก่อสร้างถนนคสล.เนินทราย-
เนินข้าวต้ม ม.1,6 

7,017,000 7,017,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอนกรีต 

(1999) 
หจก.แกลงคอนกรีต 

(1999) 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
8/2564/5 มี.ค.64 

30. 
จ้างก่อสร้างถนน คสล.และวาง
ท่อระบายน้ ามีประตูเปิดปิดเลียบ
คลองเนินทราย1 

6,160,000 6,160,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอนกรีต 

(1999) 
หจก.แกลงคอนกรีต 

(1999) 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
9/2564/5 มี.ค.64 

31. 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ที่ช ารุดในต าบลเนินฆ้อ 

134,000 134,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนิรัญ ชูแก้ว นายนิรัญ ชูแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

10/2564/30 มี.ค.64 

 

 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2564 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 420 58 0032 

1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
สุนันท์แอร์ แอนด์

เซอร์วิส 
สุนันท์แอร์ แอนด์

เซอร์วิส 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
130/2564/7 เม.ย.64 

2. 
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 420 42 0002 

700 700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
สุนันท์แอร์ แอนด์

เซอร์วิส 
สุนันท์แอร์ แอนด์

เซอร์วิส 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
131/2564/7 เม.ย.64 

3. 
จ้างจัดหาชุดผู้เข้าร่วมขบวนแห่ 
จ านวน 4 ชุด 

4,800 4,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุเทพ โชติภักดี นายสุเทพ โชติภักดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

132/2564/7 เม.ย.64 

4. จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ฯ 1,420 1,420 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางวัลภา งามพงศ์ นางวัลภา งามพงศ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

133/2564/7 เม.ย.64 

5. จัดท าป้าย คก.วันอนุรักษ์มรดกไทย 450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ปาริชาติ จันทอง น.ส.ปาริชาติ จันทอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

134/2564/7 เม.ย.64 

6. 
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง
รถบรรทุกขยะฯ 

6,500 6,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

135/2564/8 เม.ย.64 

7. 
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการ
ปลอดภัยทางถนนฯ 

2,000 2,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายด ารง เที่ยงชัด นายด ารง เที่ยงชัด 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

136/2564/8 เม.ย.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการความ
ปลอดภัยฯ 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

137/2564/8 เม.ย.64 

9. จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์เทศบาลฯ 4,500 4,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายทศพร ดีสุทธิ นายทศพร ดีสุทธิ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

138/2564/19 เม.ย.
64 

10. 
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
420 52 0013 

2,000 2,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายขจรศักด์ ตันฮ้อ นายขจรศักด์ ตันฮ้อ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

139/2564/19 เม.ย.
64 

11. 
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420 
58 0006 

2,000 2,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายขจรศักด์ ตันฮ้อ นายขจรศักด์ ตันฮ้อ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

140/2564/20 เม.ย.
64 

12. 
จ้างเหมาเดินสาย Lan อินเตอร์เน็ต 

3,477.50 3,477.50 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.โทรคมนาคม

แห่งชาติ 
บจก.โทรคมนาคม

แห่งชาติ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
141/2564/23 เม.ย.

64 

13. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะฯ 11,000 11,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจิราวุธ แนมนิล นายจิราวุธ แนมนิล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

145/2564/28 เม.ย.
64 

14. 
จ้างเหมาซักรีดผ้าคลุมโต๊ะและผ้าที่ใช้ใน
การจัดสถานที่ 

410 410 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

146/2564/28 เม.ย.
64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาตัดหญ้า ม.3,4,8,9 4,000 4,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

147/2564/28 เม.ย.64 

16. 
จ้างเหมาซ่อมเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 

36,570 36,570 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.แมสคอร์เปอร์

เรชั่น 
บจก.แมสคอร์เปอร์เรชั่น 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

149/2564/30 เม.ย.64 

17. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ด้านการเงิน
และบัญชีเดือนพ.ค-ก.ค.64 

19,140 19,140 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ชลธิชา จุตชิัย น.ส.ชลธิชา จุตชิัย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

150/2564/30 เม.ย.64 

18. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 10,315 10,315 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

39/2564/2 เม.ย.64 

19. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื 35,352.80 35,352.80 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

40/2564/2 เม.ย.64 

20. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,742 5,742 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงาม

ดี 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

41/2564/2 เม.ย.64 

21. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26,470.73 26,470.73 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

42/2564/9 เม.ย.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

22. ซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 12,595 12,595 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

43/2564/9 เม.ย.64 

23. ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า 5,200 5,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

44/2564/20 เม.ย.64 

24. ซื้อวัสดุส านักงาน (คลัง) 8,735 8,735 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

45/2564/22 เม.ย.64 

25. 
ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีก าจัด
ยุง 

38,200 38,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.แสงวิรุฬห์ทอง  บจก.แสงวิรุฬห์ทอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

46/2564/28 เม.ย.64 

26. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่าง) 34,240 34,240 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

47/2564/28 เม.ย.64 

27. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ช่าง) 99,322.75 99,322.75 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอทีเอส.ซัพพลาย หจก.เอทีเอส.ซัพพลาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

48/2564/28 เม.ย.64 

28. 
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10 
ต้น 

13,200 13,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิพร ประคอง นายสิทธิพร ประคอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

49/2564/29 เม.ย.64 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2564 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาซ่อมแซมแพปั่นเพื่อ
สุขภาพ 

11,400 11,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิวัฒน์ ส านักวิชา นายวิวัฒน์ ส านักวิชา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

151/2564/5 พ.ค.64 

2. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่าย
เอกสาร  417 57 0005 

9,900 9,900 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.เออโซลูชั่น1  บจก.เออโซลูชั่น1 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

152/2564/5 พ.ค.64 

3. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 
บท 5577 

3,850 3,850 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

153/2564/6 พ.ค.64 

4. จ้างเหมาฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อฯ 5,000 5,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิวัฒน์ ส านักวิชา นายวิวัฒน์ ส านักวิชา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

154/2564/13 พ.ค.64 

5. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 416 63 0049 (คลัง) 

2,503 2,503 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

155/2564/18 พ.ค.64 

6. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ 
088 58 0001 

3,200 3,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

156/2564/20 พ.ค.64 

7. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถไถฟาร์ม
แทรกเตอร์ 

2,050 2,050 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

157/2564/24 พ.ค.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
จ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน 3 
รายการ 

422.65 422.65 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
โรงพิมพ์พงษ์พานิช โรงพิมพ์พงษ์พานิช 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

158/2564/24 พ.ค.
64 

9. จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนยางรถขยะ 32,250 32,250 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.บุญเลิศศูนย์ยาง

ใหญ ่
หจก.บุญเลิศศูนย์ยาง

ใหญ ่
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
159/2564/31 พ.ค.

64 

10. ซื้อกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 เมตร 600 600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจีรศักดิ์ ชัยเจริญ

ศิลป์ 
นายจีรศักดิ์ ชัยเจริญ

ศิลป์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
50/2564/7 พ.ค.64 

11. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 10,501.41 10,501.41 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านซ าฮะหลี ร้านซ าฮะหลี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

51/2564/7 พ.ค.64 

12. 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 
รายการ (คลัง) 

12,561.80 12,561.80 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

52/2564/25 พ.ค.64 

13. ซื้อวัสดุส านักงาน (สาธารณสุข) 10,035 10,035 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

53/2564/31 พ.ค.64 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2564 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมารื้อพร้อมเก็บท าความ
สะอาดศาลาการุณ ม.4 

10,000 10,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิมล งามสม นายวิมล งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

160/2564/2 มิ.ย.64 

2. จ้างเหมาซ่อมสายเกียร์ฝากรถขยะ 2,200 2,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

161/2564/8 มิ.ย.64 

3. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า
แบบสายสะพาย 

5,328.60 5,328.60 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางวรลักษณ์ พิริยะ

วณิชย์ 
นางวรลักษณ์ พิริยะ

วณิชย์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
162/2564/10 มิ.ย.64 

4. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมฯ 5,328.60 5,328.60 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

163/2564/18 มิ.ย.64 

5. จ้างเหมาท าอาหารว่างฯ 575 575 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

164/2564/18 มิ.ย.64 

6. จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1,968.80 1,986.80 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

165/2564/18 มิ.ย.64 

7. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 
กฉ 6475 

428 428 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิ 

ศเซอร์วิส 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิ 

ศเซอร์วิส 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
166/2564/18 มิ.ย.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์  
ทะเบียน นข4173 

9,377.03 9,377.03 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.โตโยต้าระยอง บจก.โตโยต้าระยอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

167/2564/18 มิ.ย.
64 

9. จ้างเหมาเก็บขยะ (ก.ค-ก.ย.64) 75,600 75,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางภัทรศยา กลิ่นจันทร์ 

นางภัทรศยา กลิ่น
จันทร์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

168/2564/23 มิ.ย.
64 

10. จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาฯ กักตัว 4,000 4,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิวัฒน์ ส านักวิชา นายวิวัฒน์ ส านักวิชา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

169/2564/25 มิ.ย.
64 

11. จ้างเหมาจัดท าตรายาง (คลัง) 444.05 444.05 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
โรงพิมพ์พงษ์พาณิช โรงพิมพ์พงษ์พาณิช 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

170/2564/29 มิ.ย.
64 

12. 
จ้างเหมาบริการคนขับรถขุดตีนตะขาบ
เดือน ก.ค-ก.ย.64 

27,000 27,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุเทพ ชาญเชี่ยว นายสุเทพ ชาญเชี่ยว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

171/2564/29 มิ.ย.
64 

13. ซื้อแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 4,500 4,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

54/2564/2 มิ.ย.64 

14. ซื้ออาหารเสริมนม 32,124.56 32,124.56 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.แมรี่แอนด์แดรี่ บจก.แมรี่แอนด์แดรี่ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

55/2564/14 มิ.ย.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
15. 

 
ซื้ออาหารเสริมนม นมเยียวยา 53,592 53,592 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บจก.คันทรี่เพชร บจก.คันทรี่เพชร 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
56/2564/18 มิ.ย.64 

16. ซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป 343 ถุง 41,060.85 41,060.85 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบางกอกภัณฑ์ ร้านบางกอกภัณฑ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

57/2564/23 มิ.ย.64 

17. ซื้อวัสดุส านักงานบ้านงานครัว 6,452 6,452 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะ

งามดี 
นายสิทธิชัย วัฒนะงาม

ดี 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
58/2564/24 มิ.ย.64 

18. ซื้ออาหารเสริมนม 207,808.68 207,808.68 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.แมรี่แอนด์แดร์ บจก.แมรี่แอนด์แดร์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

59/2564/30 มิ.ย.64 

19. ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 16,145 16,145 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

60/2564/30 มิ.ย.64 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2564 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาจัดท าตรายาง 
(สาธารณสุขฯ) 

230.05 230.05 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

172/2564/1 ก.ค.64 

2. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
ขยะฯ  

11,885 11,885 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

173/2564/1 ก.ค.64 

3. 
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ เลขที่ 420 56 
0026 

1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ ตันฮ้อ นายขจรศักด์ ตันฮ้อ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
174/2564/2 ก.ค.64 

4. จ้างเหมาซ่อมสะพานรักษ์แสม ม.2 60,617 60,617 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิวัฒน์ ส านักวิชา นายวิวัฒน์ ส านักวิชา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

175/2564/5 ก.ค.64 

5. 
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
ฯ 

8,526 8,526 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายเทียนชัย อังสุโชต์

เมธี 
นายเทียนชัย อังสุโชต์

เมธี 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
176/2564/6 ก.ค.64 

6. 
จ้างเหมาจัดท าป้ายเตือนช ารุด 
จ านวน 2 ป้าย 

3,400 3,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

177/2564/8 ก.ค.64 

7. จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ 2,200 2,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจิราวุธ แนมนิล นายจิราวุธ แนมนิล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

178/2564/8 ก.ค.64 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข
4173 (สลับยาง) 

471 471 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมพร บุญเลิศ นางสมพร บุญเลิศ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

179/2564/9 ก.ค.64 

9. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
เลขครุภัณฑ์ 420 56 0026 

2,500 2,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายขจรศักดิ์ ต้นฮ้อ นายขจรศักดิ์ ต้นฮ้อ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

180/2564/21 ก.ค.64 

10. 
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
Covid-19 

4,200 4,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

181/2564/23 ก.ค.64 

11. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
420 42 0001 

3,000 3,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายขจรศักดิ์ ต้นฮ้อ นายขจรศักดิ์ ต้นฮ้อ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

182/2564/23 ก.ค.64 

12. 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะ
รับส่งผู้ป่วยฯ 

816 816 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงาม
ดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

61/2564/8 ก.ค.64 

13. ซื้อวัสดุส านักงาน (คลัง) 9,380 9,380 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

62/2564/9 ก.ค.64 

14. ซื้อน้ ามันไฮดรอลิครถขยะ 2,400 2,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.อนงค์รัตน์ แซ่อึ้ง น.ส.อนงค์รัตน์ แซ่อึ้ง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

63/2564/15 ก.ค.64 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

ซื้อท่อระบายน้ า 60 ซม. จ านวน 83 
ท่อน 

57,726.50 57,726.50 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ซ าฮะหลี หจก.ซ าฮะหลี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

64/2564/29 ก.ค.64 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2564 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อน้ ารถขยะฯ 8,450 8,450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

183/2564/6 ส.ค.64 

2. 
จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้าฯ  
เดือนส.ค.-ก.ย.64 

12,210 12,210 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

184/2564/9 ส.ค.64 

3. จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด 10,165 10,165 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

185/2564/9 ส.ค.64 

4. จ้างเหมาซ่อมแซมรถ กฉ6475 4,300 4,300 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

186/2564/9 ส.ค.64 

5. 
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

8,900 8,900 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนันทะ มั่งคั่ง นายนันทะ มั่งคั่ง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

187/2564/11 ส.ค.64 

6. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 416 58 0033 

2,182.80 2,182.80 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

188/2564/11 ส.ค.64 

7. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.
แพงพวย 

1,500 1,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ศศิวิมล กระแส น.ส.ศศิวิมล กระแส 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

189/2564/13 ส.ค.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง
รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-1283 

2,600 2,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

190/2564/19 ส.ค.64 

9. จ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 3,150 3,150 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

191/2564/19 ส.ค.64 

10. จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ 25,000 25,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ม.ดุสิต ม.ดุสิต 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

192/2564/19 ส.ค.64 

11. จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดไม้  2,270 2,270 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ช.ทุยการช่าง ช.ทุยการช่าง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

193/2564/25 ส.ค.64 

12. 
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ  
ทะเบียน 82-1283 

8,150 8,150 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

194/2564/25 ส.ค.64 

13. จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า  20,750 20,750 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมคิด ช่างเรือ นายสมคิด ช่างเรือ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

195/2564/26 ส.ค.64 

14. จัดท าป้ายสติ๊กเกอร์ UV 1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

196/2564/26 ส.ค.64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จัดท าป้ายชื่อสภาและคณะ
ผู้บริหารทต.เนินฆ้อ 

1,200 1,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

197/2564/27 ส.ค.64 

16. 
จ้างเหมาซักรีดผ้าที่ใช้ในงาน
กิจกรรมฯ 

2,130 2,130 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

198/2564/27 ส.ค.64 

17. จัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว 1,080 1,080 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงาม

ดี 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

66/2564/11 ส.ค.64 

18. จัดซื้อวัสดุคอมฯ 4,472.60 4,472.60 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

67/2564/11 ส.ค.64 

19. จัดซื้อส านักงาน(ชั้นวางและบิลเดอร์) 1,500 1,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านสมบูรณ์
เฟอร์นิเจอร์ 

ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
69/2564/13 ส.ค.64 

20. จัดซื้อหินคลุก จ านวน 161.24 ตัน 51,758.04 51,758.04 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.4 ป.การโยธา หจก.4 ป.การโยธา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

70/2564/16 ส.ค.64 

21. จัดซื้อท่อลอดเหลี่ยม 36 ท่อน 231,120 231,120 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ซ าฮะหลี หจก.ซ าฮะหลี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

71/2564/18 ส.ค.64 

22. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 12,658.10 12,658.10 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
72/2564/18 ส.ค.64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

23. 
ซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป  
จ านวน 200 ถุง 

24,000 24,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบางกอกภัณฑ์ ร้านบางกอกภัณฑ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

73/2564/19 ส.ค.64 

24. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 130,807.50 130,807.50 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอทีเอส.ซัพพลาย หจก.เอทีเอส.ซัพพลาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

74/2564/27 ส.ค.64 

25. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 
รายการ 

24,983.43 24,983.43 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

75/2564/27 ส.ค.64 

26. 
ซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน 16 
รายการ 

14,118.65 14,118.65 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
76/2564/27 ส.ค.64 

27. 
ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 26 
รายการ 

23,570 23,570 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

77/2564/27 ส.ค.64 

28. 
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 7 
รายการ 

4,180.49 4,180.49 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านศิริชัย ร้านศิริชัย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

78/2564/27 ส.ค.64 

29. 
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 
รายการ 

2,170 2,170 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

79/2564/27 ส.ค.64 

30. ซื้อวัสดุส านักงาน 16,765 16,765 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

80/2564/30 ส.ค.64 

31. ซื้อกล่องพลาสติก จ านวน 4 กล่อง 2,520 2,520 
วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 
เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

81/2564/30 ส.ค.64 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2564 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาซ่อมแซมวางปั๊มน้ า 17,000 17,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

200/2564/3 ก.ย.64 

2. จ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 2,300 2,300 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

201/2564/6 ก.ย.64 

3. จ้างเหมาซ่อมรถตัดหญ้า 1,700 1,700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

202/2564/7 ก.ย.64 

4. จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างฯ 500 500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

204/2564/10 ก.ย.64 

5. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ าดับเพลิง 23,000 23,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

205/2564/13 ก.ย.64 

6. จ้างเหมาซ่อมรถตู้  3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

206/2564/14 ก.ย.64 

7. จ้างเหมาซ่อมเต้นท์ 21,000 21,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.สุนทรภู่ซัพพลาย

เออร์ฯ 
บจก.สุนทรภู่ซัพพลาย

เออร์ฯ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
207/2564/14 ก.ย.64 

8. 
ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 13 
รายการ (สาธารณสุขฯ) 

9,335 9,335 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

82/2564/2 ก.ย.64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
ซื้อวัสดุส าน้กงาน จ านวน 12 รายการ 
(คลัง) 

7,980 7,980 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

83/2564/8 ก.ย.64 

9. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 
รายการ 

17,594.01 17,594.01 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

84/2564/8 ก.ย.64 

10. 
ซื้อกล่องพลาสติกพร้อมฝา  
จ านวน 10 ใบ 

6,300 6,300 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงาม

ดี 
นายสิทธิชัย วัฒนะ

งามดี 
เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

85/2564/9 ก.ย.64 

11. ซื้อเครื่องพิมพ์ A3 6,300 6,300 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบูรพาคอมฯ ร้านบูรพาคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

86/2564/10 ก.ย.64 

12. ซื้อยางเทรเลอร์ขุดตีนตะขาบ 18,400 18,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศฯ หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

87/2564/14 ก.ย.64 

13. 
จ้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอย
ทรัพย์มั่งคั่ง ม.8 

230,000 230,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.รวยยั่งยืน หจก.รวยยั่งยืน 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

11/2564/6 ก.ย.64 

14. จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟโซล่าเซล์6 โคม 239,466 239,466 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เทคนิคไลท์ติ้ง หจก.เทคนิคไลท์ติ้ง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

1/2564/6 ก.ย.64 
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