
 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2562 

  
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้
อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรื
อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแ

ละราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราค
าที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลื
อกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อ
ตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (คลัง) 2,985.30 
2,98
5.30 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
376/62 ลว.1.9.62 

2. ค่าจ้างเหมาจัดทำตรายาง 1,835.05 
1,83
5.05 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

ร้านพงษ์พานิช ร้านพงษ์พานิช 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
377/62 ลว.1.9.62 

3. 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 
หมู่บ้าน ม.6 

90,000 
90,0
00 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

น.ส.วลิาวัลย์ เติมต่อ น.ส.วลิาวัลย์ เติมต่อ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
378/62 ลว.1.9.62 

4. 
โครงการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถ
นนซอยทุ่งคา 

72,000 
72,0
00 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายไพโรจน์ นพฤทธิ์ นายไพโรจน์ นพฤทธิ์ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
379/62 ลว.3.9.62 

5. 
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา ทะเบียน 
82-6951 ระยอง 

40,200 
40,2
00 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
380/62 ลว.4.9.62 

6. จ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 1,850 
1,85

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
381/62 ลว.4.9.62 

7. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 
รพ.สต.บ้านถนนกะเพรา ม.8 

1,000 
1,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
382/62 ลว.5.9.62 

8. จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯและกร 4,450 4,45 วิธีเฉพาะ นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ เป็นผู้มีอาชีพเ 383/62 ลว.5.9.62 



ะเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีน 
โครงการศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอ
ดฯ 

0 เจาะจง หมาะสม 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2562 

 
ลำ
ดับ
ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้
อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรื
อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและรา
คาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลื
อกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้
อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

8. 
จัดทำอาหารว่างฯ 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอด
ฯ 

2,500 
2,50

0 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นางสมบูรณ์ 
แวววับศรี 

นางสมบูรณ์ แวววับศรี 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 384/62 ลว.5.9.62 

9. จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ  9,000 
9,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นางสำเริง บำรุงกิจ นางสำเริง บำรุงกิจ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
385/62 ลว.5.9.62 

10. จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ศึกษา) 1,230.50 
1,23
0.50 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

หจก.แกลงคอมพิวเ
ตอร์ 

หจก.แกลงคอมพิวเตอร์ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
386/62 ลว.9.9.62 

11. 
จ้างเหมาติดตั้งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้งระบบจานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ 

4,000 
4,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายจักรพงษ์ 
รื่นรมย์ 

นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
387/62 ลว.9.9.62 

12. จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 1,000 1,00 วิธีเฉพาะ นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม เป็นผู้มีอาชีพเ 388/62 ลว.9.9.62 



รพ.สต.บ้านถนนกะเพรา  0 เจาะจง หมาะสม 

13. 
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 
รพ.สต.บ้านหนองแพงพวย 

1,000 
1,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

น.ส.รุ่งทิวา 
สรรเสริญ 

น.ส.รุ่งทิวา สรรเสริญ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
389/62 ลว.9.9.62 

14. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานรักษ์แสม 138,000 
138,
000 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายนิรัญ ชูแก้ว นายนิรัญ ชูแก้ว 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
390/62 ลว.9.9.62 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

15. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 
รพ.สต.บ้านถนนกะเพรา ม.4 

1,000 1,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

391/62 ลว.10.9.62 

16. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 
รพ.สต.บ้านถนนกะเพรา ม.8 

1,000 1,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

392/62 ลว.11.9.62 

17. 
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา
รถยนต์ ทะเบียน กฉ 6475 

13,550 
13,55

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

393/62 ลว.17.9.62 

18. 
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอาก
าศ เลขที่ 420 48 0006  

2,400 2,400 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายขจรศักดิ์ ตันฮ้อ นายขจรศักดิ์ ตันฮ้อ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

394/62 ลว.19.9.62 

19. จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเ นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม เป็นผู้มีอาชีพเห 395/62 ลว.20.9.62 



รพ.สต.บ้านถนนกะเพรา ม.9 จาะจง มาะสม 

20. 
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้
องน้ำห้องสุขาชาย-หญิง  

25,000 
25,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

396/62 ลว.20.9.62 

21. 
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็
บเล่มเทศบัญญัติ 

4,180 4,180 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายเทียนชัย 
อังสุโชติเมธี 

นายเทียนชัย อังสุโชติเมธี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
397/62 ลว.20.9.62 

22. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกข
ยะ ทะเบียน 82-6951 

16,700 
16,70

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

398/62 ลว.20.9.62 

23. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 
รพ.สต.บ้านถนนกะเพรา ม.9 

1,000 1,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

399/62 ลว.24.9.62 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจั

ดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกล
งในการซื้อหรือจ้าง 

24. 

จ้างเหมาแม็คโค,ป
ลูกต้นไม้ 
ตามโครงการวัยใส
รักสะอาด ม.2 

28,350 
28,35

0 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายวิสูตร คุ้มหอม นายวิสูตร คุ้มหอม 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
400/62 ลว.26.9.62 

25. 
จ้างเหมาแม็คโค,ป
ลูกต้นไม้ 

27,600 
27,60

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

401/62 ลว.26.9.62 



ตามโครงการวัยใส
รักสะอาด ม.4 

26. 

จ้างเหมาแม็คโค,ป
ลูกต้นไม้ 
ตามโครงการวัยใส
รักสะอาด ม.5 

10,680 
10,68

0 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.นันทา ประมวล น.ส.นันทา ประมวล 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
402/62 ลว.26.9.62 

27. 

จ้างเหมาแม็คโค,ป
ลูกต้นไม้ 
ตามโครงการวัยใส
รักสะอาด ม.8 

17,400 
17,40

0 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายไพโรจน์ นพฤทธิ์ นายไพโรจน์ นพฤทธิ์ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
403/62 ลว.26.9.62 

28. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอ
ร์  

6,826.60 
6,826.

60 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.แกลงคอมพิวเตอร์ หจก.แกลงคอมพิวเตอร์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

122/62 ลว.1.9.62 

29. 
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ
ทยุ (โคม,เสาไฟ) 

24,610 
24,61

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.เทคนิคไลท์ติ้ง หจก.เทคนิคไลท์ติ้ง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

123/62 ลว.4.9.62 

30. 

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ
ทยุ 
(แมกเนติก,สวิทช์แ
สงแดด) 

4,494 4,494 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.เอทีเอส.ซัพพลาย หจก.เอทีเอส.ซัพพลาย 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

124/62 ลว.4.9.62 

31. 
ซื้อแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีต จำนวน 
10.01 ตัน 

23,563.54 
23,56
3.54 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง หจก.จีรนารถก่อสร้าง หจก.จีรนารถก่อสร้าง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 125/62 ลว.5.9.62 

 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้
อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรื
อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแ

ละราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราค
าที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลื
อกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อ
ตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

32. 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงก
ารศักยภาพศูนย์บริการฯ 

750 750 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
126/62 ลว.5.9.62 

33. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ 20,406.90 
20,40
6.90 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

หจก.แกลงคอมพิวเต
อร์ 

หจก.แกลงคอมพิวเตอร์ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
127/62 ลว.12.9.62 

34. 
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 
รายการ (ช่าง) 

2,354 2,354 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

หจก.ท่อเกษตรไทยต
ะวันออก 

หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออ
ก 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

128/62 ลว.18.9.62 

35. 
จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จำนวน 50 
ตัว 

15,000 
15,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายเกรียงไกร คะณา นายเกรียงไกร คะณา 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
129/62 ลว.24.9.62 

36. 
จัดซื้อต้นไม้ 
ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับ
รางวัลจากการประเมินฯ 

182,600 
182,6

00 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

น.ส.ประดับ 
เฟ่ืองแก้ว 

น.ส.ประดับ เฟื่องแก้ว 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 130/62 ลว.26.9.62 

37. 
จัดซื้อปุ๋ย 
ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับ
รางวัลจากการประเมินฯ 

4,400 4,400 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง นายสมชาย บุญให้ นายสมชาย บุญให้ 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

131/62 ลว.26.9.62 

38. 
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ม.9 

89,987 
89,98

7 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

หจก.บีเอ็นอีบ้านนาอิ
เล็คทริค 

หจก.บีเอ็นอีบ้านนาอิเล็คทริ
ค 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

132/62 ลว.27.9.62 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ 2562 

  
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้
อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาตัดหญ้า2 ข้างทาง 
 ม.3,4,8,9 

4,000 4,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

33/2563/4 พ.ย.62 

2. จ้างเหมาโครงการอนุรักษ์และ
สืบสานงานประเพณี 

47,500 
47,50

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสราวุฒิ 
แม่นหมาย 

นายสราวุฒิ แม่นหมาย 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
34/2563/5 พ.ย.62 

3. จัดทำสายสะพาย จำนวน 3 
สาย 

1,500 1,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสุเทพ โชติภักดี นายสุเทพ โชติภักดี 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

35/2563/5 พ.ย.62 

4. จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอ
นุรักษ์ฯ จำนวน 3 ป้าย 

2,600 2,600 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

36/2563/5 พ.ย.62 

5. จ้างเหมาซ่อมรถตู้ ทะเบียน 
นข4173 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านเม้งไดนาโม ร้านเม้งไดนาโม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

37/2563/7 พ.ย.62 

6. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก6 ล้อ 
ทะเบียน 83-1283 

5,000 5,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านเม้งไดนาโม ร้านเม้งไดนาโม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

38/2563/7 พ.ย.62 

7. จ้างเหมาผู้ด้อยโอกาสและยาก
จนฯ 

68,640 
68,64

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายประเทือง 
งามเสงี่ยม 

นายประเทือง งามเสงี่ยม 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
39/2563/11 พ.ย.62 

8. จ้างเหมาผู้ด้อยโอกาสและยาก 68,640 68,64 วิธีเฉพาะเ นายศรันยู เมตตา นายศรันยู เมตตา เป็นผู้มีอาชีพเห 40/2563/11 พ.ย.62 



จนฯ 0 จาะจง มาะสม 
9. จ้างเหมาจัดทำพานพุ่ม 

วันบิดาแห่งฝนหลวง 
800 800 วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านนานาดอกไม้สด ร้านนานาดอกไม้สด เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
41/2563/11 พ.ย.62 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ 2562 

 
ลำ
ดับ
ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรื
อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและร
าคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเ
ลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน  
กอ 9202 

23,388 
23,3
88 

วิธีเฉพา
ะเจาะจง 

หจก.ค๊อกพิทบุญเลิ
ศ เซอร์วิส 

หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศ 
เซอร์วิส 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

42/2563/14 พ.ย.62 

11. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม 1,053 
1,05

3 
วิธีเฉพา
ะเจาะจง 

นายเทียนชัย 
อังสุโชติเมธี 

นายเทียนชัย อังสุโชติเมธี 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
43/2563/15 พ.ย.62 

12. 
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างฯ โครงการ 
ศป.ทส.ทต. 

750 750 
วิธีเฉพา
ะเจาะจง 

นางสมบูรณ์ 
แวววับศรี 

นางสมบูรณ์ แวววับศรี 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
44/2563/15 พ.ย.62 

13. 
จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำ
นวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม  

20,000 
20,0
00 

วิธีเฉพา
ะเจาะจง 

นายวิมล งามสม นายวิมล งามสม 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
45/2563/20 พ.ย.62 

14. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.1 

2,800 
2,80

0 
วิธีเฉพา
ะเจาะจง 

น.ส.พรรณิภา ผลด ี น.ส.พรรณิภา ผลด ี
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
46/2563/22 พ.ย.62 

15. จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 3,500 3,50 วิธีเฉพา น.ส.พัชรา แววด ี น.ส.พัชรา แววด ี เป็นผู้มีอาชีพ 47/2563/22 พ.ย.62 



 โครงการวัยสใสสะอาด ม.2 0 ะเจาะจง เหมาะสม 
16. จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 

โครงการวัยสใสสะอาด ม.3 
3,500 3,50

0 
วิธีเฉพา
ะเจาะจง 

น.ส.ยุพาพร 
เจริญรื่น 

น.ส.ยุพาพร เจริญรื่น เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

48/2563/22 พ.ย.62 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกล
งในการซื้อหรือจ้าง 

17. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

49/2563/22 พ.ย.62 

18. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.5 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.นันทา ประมวล น.ส.นันทา ประมวล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

50/2563/22 พ.ย.62 

19. จ้างเหมาตัดหญ้าส 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเ น.ส.วลิาวัลย์ เติมต่อ น.ส.วลิาวัลย์ เติมต่อ เป็นผู้มีอาชีพเห 51/2563/22 พ.ย.62 



องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.6 

จาะจง มาะสม 

20. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.7 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

52/2563/22 พ.ย.62 

21. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.8 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

53/2563/22 พ.ย.62 

22. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.9 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

54/2563/22 พ.ย.62 

23. 
จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
(สะพานรักษ์แสม) 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง น.ส.ศศิณา จัตุรัส น.ส.ศศิณา จัตุรัส 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 55/2563/22 พ.ย.62 

24. จ้างเหมารถบัสปรั
บอากาศ 2 ชั้น 
(โครงการปกป้องเ
ทิดทูนฯ) จำนวน 1 
คัน 

8,000 8,000 วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.รสรินทร์ สิทธวิงศ์ น.ส.รสรินทร์ สิทธวิงศ์ เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

56/2563/25 พ.ย.62 

 



แบบ สขร.1 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้
อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรื
อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแ

ละราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราค
าที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลื
อกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อ
ตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

25. 

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 
โครงการพร้อมติดตั้งโครงไม้ 
(โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิจัดเก็
บภาษีฯ) 

7,600 7,600 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

57/2563/25 พ.ย.62 

26. จ้างเหมาทำกรอบรูปสีทอง  89,184 
89,18

4 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นางดวงสมร 
บุญญานุสนธิ์ 

นางดวงสมร บุญญานุสนธิ์ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
58/2563/25 พ.ย.62 

27. 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.สายท่า
เจริญ-ท่าครก ม.8 

15,000 
15,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายนิรัญ ชูแก้ว นายนิรัญ ชูแก้ว 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
59/2563/26 พ.ย.62 

28. 
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างฯ 
ประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

575 575 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นางสมบูรณ์ 
แวววับศรี 

นางสมบูรณ์ แวววับศรี 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
60/2563/26 พ.ย.62 

29. 
โครงการขยายผิวลูกรังหินคลุกถนน
ข้างศาลา 

361,000 
361,0

00 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายสิทธิพร ประคอง นายสิทธิพร ประคอง 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
61/2563/28 พ.ย.62 

30. ค่าจ้างเหมาจัดทำน้ำดื่ม  1,320 1,320 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นางสมบูรณ์ 
แวววับศรี 

นางสมบูรณ์ แวววับศรี 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
62/2563/28 พ.ย.62 

31. ค่าจ้างเหมาในงานพิธีรับพระราชทา 12,000 12,00 วิธีเฉพาะ นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ เป็นผู้มีอาชีพเ 63/2563/28 พ.ย.62 



นพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 0 เจาะจง หมาะสม 

32. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสา
ร 

9,990 9,990 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

บจก.เวอร์คโซลูชั่น บจก.เวอร์คโซลูชั่น 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
64/2563/29 พ.ย.62 

 

แบบ สขร.1 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

33. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรั
บอากาศ 

700 700 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายขจร ตันฮ้อ นายขจร ตันฮ้อ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

65/2563/29 พ.ย.62 

34. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ทะเ
บียน นข 4173 

3,000 3,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

66/2563/29 พ.ย.62 

35. 
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเ
ย็บเล่ม จำนวน 35 เล่ม 

4,241 4,241 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายเทียนชัย 
อังสุโชติเมธี 

นายเทียนชัย อังสุโชติเมธี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
67/2563/29 พ.ย.62 

36. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บ
รรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 
บย 9159  

1,900 1,900 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง นายกวี แซ่ฮ้อ นายกวี แซ่ฮ้อ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 68/2563/29 พ.ย.62 

37. ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) 4,490 4,490 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสิทธิชัย 
วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
8/2563/5 พ.ย.62 



38. 
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(ช่าง) 

190,460 
190,4

60 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.เอทีเอส 

ซัพพลาย 
หจก.เอทีเอส ซัพพลาย 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

9/2563/14 พ.ย.62 

39. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ปลัด) 31,843.20 
31,84
3.20 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
10/2563/21 พ.ย.62 

40. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(สาธารณสุขฯ) 

24,588.60 
24,58
8.60 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
11/2563/21 พ.ย.62 

41. 
ซื้อวัสดุสำนักงาน 
(สาธารณสุขฯ) 

3,960 3,960 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

12/2563/25 พ.ย.62 

แบบ สขร.1 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

42. 
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สาธา
รณสุขฯ) 

1,380 1,380 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสิทธิชัย 
วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
13/2563/25 พ.ย.62 

43. 
ซื้อวัสดุสำนักงาน 
(สาธารณสุขฯ) 

840 840 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสิทธิชัย 
วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
14/2563/25 พ.ย.62 

44. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,250 2,250 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสิทธิชัย 
วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
15/2563/25 พ.ย.62 

45. ซื้อในโครงการส่งเสริมการใ 6,000 6,000 วิธีเฉพาะเ น.ส.ทิพวรรณ น.ส.ทิพวรรณ วงศ์ทอง เป็นผู้มีอาชีพเห 16/2563/25 พ.ย.62 



ช้วัสดุธรรมชาติฯ จาะจง วงศ์ทอง มาะสม 

46. 
ซื้อในโครงการส่งเสริมการใ
ช้วัสดุธรรมชาติฯ 

120,000 
120,0

00 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
บจก.พี.เค.วู้ดส์ บจก.พี.เค.วู้ดส์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

17/2563/25 พ.ย.62 

47. 
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง (ช่าง) 

10,050 
10,05

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศเ

ซอร์วิส 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศเซอร์วิส 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

18/2563/27 พ.ย.62 

48. ซื้อแบบพิมพ์ (คลัง) 2,206 2,206 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
โรงพิมพ์อาสารักษาดิน

แดน 
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

19/2563/27 พ.ย.62 

 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2562 

  
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องทำน้
ำเย็น 

2,410 2,410 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านธาราทิพย์ 
เครื่องยนต์ 

ร้านธาราทิพย์ เครื่องยนต์ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
69/2563/6 ธ.ค.62 

2. 
จัดทำป้ายไวนิลโครงการประ
ชุมประชาคมฯ 

500 500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

70/2563/13 ธ.ค.62 

3. 
จัดทำอาหารว่างฯ 
โครงการประชุมประชาคมฯ 

9,000 9,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.มาลี เมืองคำ น.ส.มาลี เมืองคำ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

71/2563/13 ธ.ค.62 

4. 
จ้างเหมารถบรรทุกน้ำดับเพ
ลิงฯ 

2,320 2,320 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านอุดรการช่าง ร้านอุดรการช่าง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

72/2563/19 ธ.ค.62 

5. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
ทะเบียน บท5577 

4,100 4,100 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

73/2563/19 ธ.ค.62 

6. 
จ้างเหมาต่อเติมหลังคาโครงเ
หล็กมุงเมททัลชีท ม.9 

37,500 
37,50

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ชลลดา ชินณะสา น.ส.ชลลดา ชินณะสา 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

74/2563/19 ธ.ค.62 

7. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 
รพ.สต.บ้านถนนกะเพรา 

1,000 1,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

75/2563/19 ธ.ค.62 

 



 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกล
งในการซื้อหรือจ้าง 

8. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาดม.1 

2,800 2,800 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.พรรณิภา ผลด ี น.ส.พรรณิภา ผลด ี

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

76/2563/20 ธ.ค.62 

9. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.2 

3,500 3,500 วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.พัชรา แววด ี น.ส.พัชรา แววด ี เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

77/2563/20 ธ.ค.62 

10. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.3 

3,500 3,500 วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.ยุพาพร เจริญรื่น น.ส.ยุพาพร เจริญรื่น เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

78/2563/20 ธ.ค.62 



11. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

79/2563/20 ธ.ค.62 

12. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.5 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.นันทา ประมวล น.ส.นันทา ประมวล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

80/2563/20 ธ.ค.62 

13. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.6 

3,000 3,000 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

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

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

81/2563/20 ธ.ค.62 

14. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.7 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

82/2563/20 ธ.ค.62 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 



วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทา
ง โครงการวัยสใสสะอาด 
ม.8 

3,500 3,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 83/2563/20 ธ.ค.62 

16. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทา
ง โครงการวัยสใสสะอาด 
ม.9 

3,500 3,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 84/2563/20 ธ.ค.62 

17. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทา
ง (สะพานรักษ์แสม) 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ศศิณา จัตุรัส น.ส.ศศิณา จัตุรัส 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

85/2563/20 ธ.ค.62 

18. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไปด้านธุ
รการ กองสาธารณสุขฯ 
เดือนม.ค-มี.ค.63 

20,790 
20,79

0 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.ปัทมวรรณ 
วงศ์รักษ์ 

น.ส.ปัทมวรรณ วงศ์รักษ์ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 86/2563/20 ธ.ค.62 

19. 
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ตำบลเนินฆ้อ 
เดือนม.ค-มี.ค.63 

75,000 
75,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นางภัทรศยา 
กลิ่นจันทร์ 

นางภัทรศยา กลิ่นจันทร์ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 87/2563/23 ธ.ค.62 

20. 
จ้างเหมาขับรถขุดตีนตะขาบ
(กองช่าง) เดือน ม.ค-มี.ค.63 

27,000 
27,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสุเทพ ชาญเชี่ยว นายสุเทพ ชาญเชี่ยว 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

88/2563/23 ธ.ค.62 

21. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(กองช่าง) เดือน ม.ค-มี.ค.63 

20,790 
20,79

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.เมธิณี ไชยะโคตร น.ส.เมธิณี ไชยะโคตร 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

89/2563/23 ธ.ค.62 

 



 

 

แบบ สขร.1 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้
อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรื
อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแ

ละราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและรา
คาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลื
อกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้
อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

22. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านกิจ
การประปา เดือนม.ค-มี.ค.63 

20,790 
20,7
90 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายรัชชัย มั่งคั่ง นายรัชชัย มั่งคั่ง 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
90/2563/23 ธ.ค.62 

23. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ 28,542 
28,5
42 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

หจก.บุญเลิศศูนย์ยา
งใหญ่ 

หจก.บุญเลิศศูนย์ยางใหญ่ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
91/2563/23 ธ.ค.62 

24. 
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการความปลอด
ภัยทางถนนฯช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2,700 
2,70

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
92/2563/23 ธ.ค.62 

25. 
เช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง 
โครงการความปลอดภัยทางถนนฯช่วงเท
ศกาลปีใหม่ 

2,000 
2,00

0 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง นายอุทิศ ชัชวาลย์ นายอุทิศ ชัชวาลย์ 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

93/2563/23 ธ.ค.62 

26. 
จ้างเหมาผู้ช่วยครูศพด. 
เดือน ม.ค-มี.ค.63 

20,790 
20,7
90 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

น.ส.มนพร งามสม น.ส.มนพร งามสม 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
94/2563/25 ธ.ค.62 

27. จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์สำนักงาน รหัส 7,811 7,81 วิธีเฉพาะ หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ เป็นผู้มีอาชีพเ 95/2563/25 ธ.ค.62 



490 58 0005 1 เจาะจง หมาะสม 

28. 
จัดทำพุ่มดอกไม้สด 
(กิจกรรมวันสำคัญของชาติฯ) 

800 800 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

ร้านนานาดอกไม้สด ร้านนานาดอกไม้สด 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
96/2563/25 ธ.ค.62 

 

 

 

แบบ สขร.1 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

29. 
จ้างเหมาทำประตูฟุตบอลสำห
รับใช้ที่สนามกีฬาฯ ม.3 

32,000 
32,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

97/2563/26 ธ.ค.62 

30. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรอ
งไฟฟ้า รหัส 497 61 0023 

535 535 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

98/2563/26 ธ.ค.62 

31. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอม
พิวเตอร์ รหัส 416 58 0035 

588.50 
588.5

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

99/2563/26 ธ.ค.62 

32. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 2,900 2,900 วิธีเฉพาะเ นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล เป็นผู้มีอาชีพเห 100/2563/27 ธ.ค.62 



ทะเบียน กฉ 6475 จาะจง มาะสม 

33. จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ  2,529.48 
2,529
.48 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายศิริชัย ขวัญยืน นายศิริชัย ขวัญยืน 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
20/2563/6 ธ.ค.62 

34. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,280.02 
3,280
.02 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.คูโบต้าระยอง หจก.คูโบต้าระยอง 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
21/2563/17 ธ.ค.62 

35. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8,730 8,730 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสิทธิชัย 
วัฒนะงามดี 

นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
22/2563/19 ธ.ค.62 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ 2562 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ต
กลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

36. 
ซื้อตลับเมตรสแ
ตนเลส 

946.95 
946.9

5 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.ท่อเกษตรไทยตะวั

นออก 
หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก 

เป็นผู้มีอาชีพเหม
าะสม 

23/2563/19 ธ.ค.62 

37. 
ซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

6,130 6,130 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี 

เป็นผู้มีอาชีพเหม
าะสม 

24/2563/25 ธ.ค.62 

38. ซื้อวัสดุสำนักงา 24,440 24,44 วิธีเฉพาะเ ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ เป็นผู้มีอาชีพเหม 25/2563/26 ธ.ค.62 



น 0 จาะจง าะสม 

39. 
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแล
ะวิทยุ 

1,487.30 
1,487.

30 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.เอทีเอส.ซัพพลาย หจก.เอทีเอส.ซัพพลาย 

เป็นผู้มีอาชีพเหม
าะสม 

26/2563/26 ธ.ค.62 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ 2563 

  
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตก
ลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรย
านยนต์ ทะเบียน กษน 
323 

3,510 3,510 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง นายมานะ ความเพียร นายมานะ ความเพียร 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
101/63/6 ม.ค.63 

2. 
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ
ดับเพลิง ทะเบียน บย 
5159 

6,000 6,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง ร้านเม้งไดนาโม ร้านเม้งไดนาโม 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
102/63/6 ม.ค.63 

3. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องป
รับอากาศ เลขที่ 420 53 
0021 

1,000 1,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง นายขจรศักดิ์ ตันฮ้อ นายขจรศักดิ์ ตันฮ้อ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
103/63/7 ม.ค.63 

4. 
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงกา
รเด็กไทยไม่โกง 

450 450 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

104/63/10 ม.ค.63 

5. 
จัดทำอาหารว่างฯและอาห
ารกลางวัน 
โครงการเด็กไทยไม่โกง 

8,750 8,750 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
105/63/10 ม.ค.63 

6. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุ 2,700 2,700 วิธีเฉพาะเ นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล เป็นผู้มีอาชีพเห 106/63/14 ม.ค.63 



กขยะฯ จาะจง มาะสม 

7. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ 
ทะเบียน นข4173 

8,715.15 
8,715
.15 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

บจก.โตโยต้า บจก.โตโยต้า 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
106/63/16 ม.ค.63 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกล
งในการซื้อหรือจ้าง 

8. 
จ้างเหมาจัดทำอาห
ารว่างฯ 

625 625 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

108/63/17 ม.ค.63 

9. 

จ้างเหมาฉีดพ่นหม
อกควัน 
รพ.สต.บ้านหนองแ
พงพวย ม.2 

1,000 1,000 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.ศศิวิมล กระแส น.ส.ศศิวิมล กระแส 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

109/63/20 ม.ค.63 

10. 
จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง น.ส.พรรณิภา ผลด ี น.ส.พรรณิภา ผลด ี
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 110/63/21 ม.ค.63 



อาด ม.1 

11. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.2 

3,500 3,500 วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.พัชรา แววด ี น.ส.พัชรา แววด ี เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

111/63/21 ม.ค.63 

12. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.3 

3,500 3,500 วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.ยุพาพร เจริญรื่น น.ส.ยุพาพร เจริญรื่น เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

112/63/21 ม.ค.63 

13. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

113/63/21 ม.ค.63 

14. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.5 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.นันทา ประมวล น.ส.นันทา ประมวล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

114/63/21 ม.ค.63 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 



ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกล
งในการซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาตัดหญ้าสอ
งข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอ
าด ม.6 

3,000 3,000 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

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

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

115/63/21 ม.ค.63 

16. 

จ้างเหมาตัดหญ้าสอ
งข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอ
าด ม.7 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

116/63/21 ม.ค.63 

17. 

จ้างเหมาตัดหญ้าสอ
งข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอ
าด ม.8 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

117/63/21 ม.ค.63 

18. 

จ้างเหมาตัดหญ้าสอ
งข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอ
าด พ.ย.62 ม.9 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

118/63/21 ม.ค.63 

19. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสอ
งข้างทาง 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ศศิณา จัตุรัส น.ส.ศศิณา จัตุรัส 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

119/63/21 ม.ค.63 



(สะพานรักษ์แสม) 

20. 

จ้างเหมาจัดทำอาห
ารกลางวัน 
โครงการวัยใสรักสะ
อาด 

900 900 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

120/63/21 ม.ค.63 

21. 

จ้างเหมาฉีดพ่นหม
อกควัน 
รพ.สต.บ้านหนองแ
พงพวย ม.2 

1,000 1,000 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.ศศิวิมล กระแส น.ส.ศศิวิมล กระแส 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

121/63/22 ม.ค.63 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

22. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอม
พิวเตอร์ เลขที่ 416 52 0025 

588.50 
588.5

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

122/63/23 ม.ค.63 

23. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถน 69,000 69,00 วิธีเฉพาะเ นายสุทัศน์  นายสุทัศน์  ปะสิ่งชอบ เป็นผู้มีอาชีพเห 123/63/24 ม.ค.63 



นลูกรังในตำบล ม.3,4,7 0 จาะจง ปะสิ่งชอบ มาะสม 

24. 
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างฯ 
รับเสด็จ 

12,000 
12,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายดิศรณ์ งามสม นายดิศรณ์ งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

124/63/29 ม.ค.63 

25. 
จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถบรร
ทุกขยะ ทะเบียน 82-6951 

5,130 5,130 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ดวงกมล 

ทองภาพ 
น.ส.ดวงกมล ทองภาพ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

125/63/30 ม.ค.63 

26. 
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 
โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภ
าพการจัดเก็บภาษี 

1,800 1,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
126/63/30 ม.ค.63 

27. 
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัม
พันธ์ (ศึกษา) 

2,900 2,900 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

127/63/31 ม.ค.63 

28. 
จัดซื้อแบตกล้องถ่ายภาพระบ
บดิจิตอล 

2,771.30 
2,771
.30 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
27/63/8 ม.ค.63 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ 2563 

      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตก



ลำดั
บที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคาก
ลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาแล
ะราคาที่เสนอ 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง กโดยสรุป ลงในการซื้อหรือจ้าง 

29. 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกา
รเด็กไทยไม่โกง ประจำปี 
2563 

3,015 3,015 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
28/63/10 ม.ค.63 

30. 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกา
รเด็กไทยไม่โกง ประจำปี 
2563 

11,900 
11,90

0 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง นายโสภณ ควรหา นายโสภณ ควรหา 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

29/63/10 ม.ค.63 

31. 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 6 รายการ 

34,004.60 
34,00
4.60 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
30/63/17 ม.ค.63 

32. 
จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอ
กสาร Kyocera 

8,988 8,988 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
บจก.เค.เอส.ก๊อปปี้ออ

โตเมชั่น 
บจก.เค.เอส.ก๊อปปี้ออโตเมชั่น 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

31/63/17 ม.ค.63 

33. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  16,500 
16,50

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอ

ร ์
ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

32/63/17 ม.ค.63 

34. 
จัดซื้อชั้นวางอเนกประสง
ค์ 3 ชั้น 

850 850 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอ

ร ์
ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

33/63/20 ม.ค.63 

35. 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
(ช่าง) 

17,560 
17,56

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

34/63/20 ม.ค.63 

 

 

 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรื

อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ต
กลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

36. 
จัดซื้อวัสดุการเ
กษตร จำนวน 
15 รายการ 

11,424.39 
11,42
4.39 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.ท่อเกษตรไทยตะวั
นออก 

หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก 
เป็นผู้มีอาชีพเหม

าะสม 
35/63/30 ม.ค.63 

37. 
จัดซื้อวัสดุคอม
พิวเตอร์ 
(ศึกษา) 

42,511.10 
42,51
1.10 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพเหม
าะสม 

36/63/30 ม.ค.63 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2563 

  
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้
อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรื
อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแ

ละราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราค
าที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลื
อกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อ
ตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 
รพ.สต.บ้านหนองแพงพวย ม.2 

1,000 
1,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

น.ส.ศศิวิมล กระแส น.ส.ศศิวิมล กระแส 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
128/63/5 ก.พ.63 

2. 
จ้างเหมาเทตอม่อติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเ
ซลสนามกีฬากลางเทศบาล 

4,000 
4,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายจักรพงษ์ 
รื่นรมย์ 

นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
129/63/6 ก.พ.63 

  3. 
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างฯประชุมสภ
า สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 

575 575 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นางสมบูรณ์ 
แวววับศรี 

นางสมบูรณ์ แวววับศรี 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
130/63/6 ก.พ.63 

4. 
จัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมฯ
วันมาฆบูชา 

2,250 
2,25

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
131/63/4 ก.พ.63 

5. เช่าเครื่องเสียงฯ 3,000 
3,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นายดำรงค์ เที่ยงชัด นายดำรงค์เที่ยงชัด 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
132/63/4 ก.พ.63 

6. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ 3,000 
3,00

0 
วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

นางเซียงห่วย แซ่อึ๋ง นางเซียงห่วย แซ่อึ๋ง 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
133/63/7 ก.พ.63 

7. 
จัดทำอาหารและอาหารว่างฯ 
โครงการส่งเสริมฯวันมาฆบูชา 

26,250 
26,2
50 

วิธีเฉพาะ
เจาะจง 

น.ส.ทิพวรรณ 
วงศ์ทอง 

น.ส.ทิพวรรณ วงศ์ทอง 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
134/63/6 ก.พ.63 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

8. จัดทำป้าย 1,115 1,115 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

135/63/7 ก.พ.63 

9. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ 
ทะเบียน นข 4173 

7,400 7,400 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

136/63/12 ก.พ.63 

10. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีน
ตะขาบ 

2,200 2,200 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

137/63/13 ก.พ.63 

11. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 
รพ.สต.บ้านหนองแพงพวย 
ม.3 

1,000 1,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง น.ส.ศศิวิมล กระแส น.ส.ศศิวิมล กระแส 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 138/63/18 ก.พ.63 

12. 
โครงการลูกรังหินคลุกถนนเ
ลียบคลอง 1 – เลียบคลอง 
2 ม.1-2 

161,000 
161,0

00 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง น.ส.อรทัย ตุ้มแสง น.ส.อรทัย ตุ้มแสง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 139/63/18 ก.พ.63 

13. 
โครงการวางท่อระบายน้ำพ
ร้อมบ่อพักและฝา 

380,000 
380,0

00 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.อรทัย ตุ้มแสง น.ส.อรทัย ตุ้มแสง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

140/63/18 ก.พ.63 



สายจำรุง-หนองแพงพวย 
ม.7 

14. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ 
ทะเบียน นข 4173 

3,050 3,050 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.ค็อกพิทบุญเลิศเ

ซอร์วิส 
หจก.ค็อกพิทบุญเลิศเซอร์วิส 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

141/63/19 ก.พ.63 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกล
งในการซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.1 

2,800 2,800 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.พรรณิภา ผลด ี น.ส.พรรณิภา ผลด ี

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

142/63/21 ก.พ.63 

16. 
จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ

3,500 3,500 วิธีเฉพาะเ
จาะจง น.ส.พัชรา แววด ี น.ส.พัชรา แววด ี

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 143/63/21 ก.พ.63 



อาด ม.2 

17. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.3 

3,500 3,500 วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.ยุพาพร เจริญรื่น น.ส.ยุพาพร เจริญรื่น 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

144/63/21 ก.พ.63 

18. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

145/63/21 ก.พ.63 

19. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.5 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.นันทา ประมวล น.ส.นันทา ประมวล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

146/63/21 ก.พ.63 

20. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.6 

3,000 3,000 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

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

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

147/63/21 ก.พ.63 

21. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.7 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

148/63/21 ก.พ.63 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้
อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแ

ละราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราค
าที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลื
อกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อ
ตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

22. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.8 

3,500 3,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสุทัศน์ 
ปะสิ่งชอบ 

นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
149/63/21 ก.พ.63 

23. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด พ.ย.62 
ม.9 

3,500 3,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
150/63/21 ก.พ.63 

24. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
(สะพานรักษ์แสม) 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ศศิณา จัตุรัส น.ส.ศศิณา จัตุรัส 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

151/63/21 ก.พ.63 

25. 
จัดทำอาหารกลางวัน 
โครงการวัยใสรักสะอาด 

825 825 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นางสมบูรณ์ 
แวววับศรี 

นางสมบูรณ์ แวววับศรี 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
152/63/21 ก.พ.63 

26. 
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง 
,เช่าเต็นท์และตกแต่งสถานที่ 
ในงานพิธีมอบบ้านฯ 

5,000 5,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายดำรงค์ เที่ยงชัด นายดำรงค์เที่ยงชัด 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

154/63/24 ก.พ.63 

27. 
โครงการจัดทำตาข่ายกั้นลูกบอล
สนามกีฬาของเทศบาล 

261,000 
261,0

00 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

155/63/26 ก.พ.63 



28. 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 
รายการ 

9,230 9,230 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านรุ่งทรัพย์การประ

ปา 
ร้านรุ่งทรัพย์การประปา 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

37/63/4 ก.พ.63 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้
อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแ

ละราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

29. 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมและส
นับสนุนฯวันมาฆบูชา 

11,900 
11,90

0 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

38/63/6 ก.พ.63 

30. 
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 
รายการ 

2,240 2,240 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพเ
หมาะสม 

39/63/24 ก.พ.63 

31. 
ซื้อใบอนุญาตประกอบกิจการที่
อันตรายต่อสุขภาพ 

530 530 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
โรงพิมพ์อาสารรักษา

ดินแดนฯ 
โรงพิมพ์อาสารรักษาดินแดน

ฯ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
40/63/24 ก.พ.63 

32. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 
รายการ 

7,939.40 
7,939
.40 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 
เป็นผู้มีอาชีพเ

หมาะสม 
41/63/24 ก.พ.63 

33. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 8,511.85 8,511 วิธีเฉพาะเ หจก.ท่อเกษตรไทยต หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออ เป็นผู้มีอาชีพเ 42/63/25 ก.พ.63 



รายการ .85 จาะจง ะวันออก ก หมาะสม 
 

 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2563 

  
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเต
อร์ 416 54 0029  

1,540.80 
1,540.

80 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

195/63/1 เม.ย.63 

2. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอม
พิวเตอร์ 416 52 0025 

11,095.90 
11,09
5.90 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
196/63/13 เม.ย.63 

3. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเ
อกสาร 

17,356 
17,35

6 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.เวอร์คโซลูชั่น 1 หจก.เวอร์คโซลูชั่น 1 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

197/63/13 เม.ย.63 

4. จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างฯ 575 575 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นางสมบูรณ์ 
แวววับศรี 

นางสมบูรณ์ แวววับศรี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
198/63/14 เม.ย.63 

5. 
จ้างเหมาตัดต้นไม้พร้อมเก็บ
ทำความสะอาด 

15,000 
15,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสรชัช มั่งคั่ง นายสรชัช มั่งคั่ง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

199/63/14 เม.ย.63 

6. 
จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์เทศ
บาลตำบลเนินฆ้อฯ 

4,500 4,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
บจก.ไอบัดดี้เว็บ บจก.ไอบัดดี้เว็บ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

200/63/14 เม.ย.63 

7. 
เช่าสถานที่สำหรับผู้กักกัน 
โครงการรณรงค์ป้องกันฯ 

8,000 8,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.มาลิสา ดวงแก้ว น.ส.มาลิสา ดวงแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

201/63/15 เม.ย.63 

 



 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

8. 
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับ
ผู้กักกัน 

10,500 
10,50

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นางกระแส 
ต่ายชาวนา 

นางกระแส ต่ายชาวนา 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
202/63/15 เม.ย.63 

9. 
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็
บเล่มแผนพัฒนาฯ 

1,645 1,645 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายเทียนชัย 
อังสุโชติเมธี 

นายเทียนชัย อังสุโชติเมธี 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
203/63/16 เม.ย.63 

10. จ้างเหมาซ่อมวิทยุสื่อสารฯ 900 900 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านพูนทรัพย์ ร้านพูนทรัพย์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

204/63/16 เม.ย.63 

11. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.1 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.พรรณิภา ผลด ี น.ส.พรรณิภา ผลด ี

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

205/63/21 เม.ย.63 

12. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.2 

3,500 3,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.พัชรา แววด ี น.ส.พัชรา แววด ี

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

206/63/21 เม.ย.63 

13. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.3 

3,500 3,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี  แววดี นายมนตรี  แววดี 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

207/63/21 เม.ย.63 



14. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

208/63/21 เม.ย.63 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกล
งในการซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.5 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.นันทา ประมวล น.ส.นันทา ประมวล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

209/63/21 เม.ย.63 

16. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.6 

3,000 3,000 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

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

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

210/63/21 เม.ย.63 

17. จ้างเหมาตัดหญ้าส 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเ นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง เป็นผู้มีอาชีพเห 211/63/21 เม.ย.63 



องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.7 

จาะจง มาะสม 

18. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.8 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

212/63/21 เม.ย.63 

19. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด พ.ย.62 ม.9 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

213/63/21 เม.ย.63 

20. 
จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
(สะพานรักษ์แสม) 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง น.ส.ศศิณา จัตุรัส น.ส.ศศิณา จัตุรัส 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 214/63/21 เม.ย.63 

21. 
จ้างเหมาซ่อมแซมร
ถยนต์ ทะเบียน 
บท 5577 

1,450 1,450 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 215/63/24 เม.ย.63 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 



ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตก
ลงในการซื้อหรือจ้าง 

22. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
กองการศึกษาฯ 

32,670 
32,67

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายดิศรณ์ งามสม นายดิศรณ์ งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

216/63/29 เม.ย.63 

23. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
กองคลัง 

32,670 
32,67

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ปัทมวรรณ์ 

วงศ์รักษ์ 
น.ส.ปัทมวรรณ์ วงศ์รักษ์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

217/63/30 เม.ย.63 

24. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตี
นตะขาบ 

16,000 
16,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

218/63/30 เม.ย.63 

25. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรร
ทุกขยะมูลฝอยฯ 

4,650 4,650 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นางเซียงห่วย แซ่อึ๋ง นางเซียงห่วย แซ่อึ๋ง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

219/63/30 เม.ย.63 

26. 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครั
ว จำนวน 2 รายการ 

273 273 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ขนิษฐา มั่งคั่ง น.ส.ขนิษฐา มั่งคั่ง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

56/63/1 เม.ย.63 

27. 
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
DLTV พร้อมอุปกรณ์ 

30,500 
30,50

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

57/63/22 เม.ย.63 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2563 

  
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสั
มพันธ์ฯ 

2,777 2,777 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

220/63/1 พ.ค.63 

2. 
จ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
เดือนพ.ค 

5,280 5,280 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.มนพร งามสม น.ส.มนพร งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

221/63/5 พ.ค.63 

3. 
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้
อมติดตั้ง 

2,200 2,200 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายกำธร กล้าหาญ นายกำธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

222/63/7 พ.ค.63 

4. 
จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถบ
รรทุกฯ 

2,250 2,250 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ดวงกมล 

ทองภาพ 
น.ส.ดวงกมล ทองภาพ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

223/63/8พ.ค.63 

5. 
โครงการวางท่อรถยนต์พร้อ
มบ่อพักและฝาฯ 

348,000 
348,0

00 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ลักขณา นารถมณี น.ส.ลักขณา นารถมณี 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

224/63/12 พ.ค.63 

6. 
โครงการช่วยเหลือประชาช
นผู้ด้อยโอกาสฯ ม.1 

20,000 
20,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสมชาย 
ศรีประเสริฐ 

นายสมชาย ศรีประเสริฐ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
225/63/13 พ.ค.63 

7. 
โครงการช่วยเหลือประชาช
นผู้ด้อยโอกาสฯ ม.1 

20,000 
20,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายศิริชัย กลัดเจริญ นายศิริชัย กลัดเจริญ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

226/63/13 พ.ค.63 

 



 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตก
ลงในการซื้อหรือจ้าง 

8. 
โครงการขยายท่อน้ำก
ารเกษตรฯ ม.5,7 

487,000 
487,0

00 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

227/63/13 พ.ค.63 

9. 
เช่าสถานที่สำหรับผู้กัก
กันฯ 

7,500 7,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.มาลิสา ดวงแก้ว น.ส.มาลิสา ดวงแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

228/63/15 พ.ค.63 

10. 
ค่าอาหารสำหรับผู้กัก
กัน 

9,000 9,000 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.วิมล สุวรรณโชต ิ น.ส.วิมล สุวรรณโชต ิ

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

229/63/15 พ.ค.63 

11. 
โครงการจัดสร้างป้ายจ
ราจรฯ 

312,000 
312,0

00 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.เอทีอส.ซัพพลาย หจก.เอทีอส.ซัพพลาย 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

230/63/18 พ.ค.63 

12. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถย
นต์ทะเบียน บท5577 

4,350 4,350 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ดวงกมล ทองภาพ น.ส.ดวงกมล ทองภาพ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

231/63/18 พ.ค.63 

13. 
โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหินคลุก 

295,000 
295,0

00 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ลักขณา นารถมณี น.ส.ลักขณา นารถมณี 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

232/63/20 พ.ค.63 



14. 
จ้างเหมาจัดทำอาหาร
และน้ำดื่ม 

12,000 
12,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ลักขณา นารถมณี น.ส.ลักขณา นารถมณี 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

233/63/20 พ.ค.63 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกล
งในการซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาซ่อมรถยน
ต์ ทะเบียน 
บท5577 

300 300 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 234/63/20 พ.ค.63 

16. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.1 

2,800 2,800 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.พรรณิภา ผลด ี น.ส.พรรณิภา ผลด ี

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

235/63/20 พ.ค.63 

17. 
จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 

3,500 3,500 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.พัชรา แววด ี น.ส.พัชรา แววด ี

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

236/63/20 พ.ค.63 



โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.2 

18. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.3 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายมนตรี  แววดี นายมนตรี  แววดี 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

237/63/20 พ.ค.63 

19. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

238/63/20 พ.ค.63 

20. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.5 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

น.ส.นันทา ประมวล น.ส.นันทา ประมวล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

239/63/20 พ.ค.63 

21. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.6 

3,000 3,000 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

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

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

240/63/20 พ.ค.63 

22. 

จ้างเหมาตัดหญ้าส
องข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะ
อาด ม.7 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

241/63/20 พ.ค.63 

 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคาก
ลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตก
ลงในการซื้อหรือจ้าง 

23. 

จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้า
งทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด 
ม.8 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
242/63/20 พ.ค.63 

24. 

จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้า
งทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด 
พ.ย.62 ม.9 

3,500 3,500 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
243/63/20 พ.ค.63 

25. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้า
งทาง 
(สะพานรักษ์แสม) 

2,800 2,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง น.ส.ศศิณา จัตุรัส น.ส.ศศิณา จัตุรัส 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
244/63/20 พ.ค.63 

26. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อ
งตัดแต่งกิ่งไม้ 

400 400 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

245/63/26 พ.ค.63 

27. 
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่
างฯ 

575 575 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

246/63/26 พ.ค.63 

28. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
ธุรการ เดือนมิ.ย-

26,400 
26,40

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.เมธิณี ไชยะโคตร์ น.ส.เมธิณี ไชยะโคตร์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

247/63/27 พ.ค.63 



ก.ย.63 

29. 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
งานประปา เดือนมิ.ย-
ก.ย.63 

26,400 
26,40

0 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง นายรัชชัย มั่งคั่ง นายรัชชัย มั่งคั่ง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

248/63/27 พ.ค.63 

30. 
จ้างเหมาจัดทำตรายาง 
จำนวน 3 อัน 

454.75 
454.7

5 
วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

นายสุรพงษ์ 
สุกแสงฉาย 

นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย 
เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

249/63/28 พ.ค.63 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

30. 
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
เดือนมิ.ย. 

6,930 6,930 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.มนพร งามสม น.ส.มนพร งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

250/63/29 พ.ค.63 

31. 
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ
นัขบ้าฯ 

55,320 
55,32

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ฐิพรรัศม์ 
ตันศรีวงษ์ 

น.ส.ฐิพรรัศม์ ตันศรีวงษ์ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
58/63/5 พ.ค.63 

32. 
จัดซื้อพัสดุเพ่ือใช้ในโครงการ
เฝ้าระวังป้องกันฯ 

8,250 8,250 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
อภิญณนางค์ สุขมาก อภิญณนางค์ สุขมาก 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

60/63/5 พ.ค.63 

33. 
จัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 2 
ชุด 

39,900 
39,90

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านปุณณภา เซฟตี้ 

แอนด์โฟร์ 
ร้านปุณณภา เซฟตี้ 

แอนด์โฟร์ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
61/63/12 พ.ค.63 



34. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  15,900 
15,90

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านปุณณภา เซฟตี้ 

แอนด์โฟร์ 
ร้านปุณณภา เซฟตี้ 

แอนด์โฟร์ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
62/63/7 พ.ค.63 

35. 
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับทำห
มันสุนัขและแมว 

40,000 
40,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
น.ส.ฐิพรรัศม์ 
ตันศรีวงษ์ 

น.ส.ฐิพรรัศม์ ตันศรีวงษ์ 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
63/63/12 พ.ค.63 

36. ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 3,103 3,103 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
บจก.ไทยอกรีเทค บจก.ไทยอกรีเทค 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

64/63/12 พ.ค.63 

37. ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ  2,461 2,461 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
บจก.วี.บี.เอนจิ้น 

อิมเพ็กซ์ 
บจก.วี.บี.เอนจิ้น อิมเพ็กซ์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

65/63/14 พ.ค.63 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2563 

 
ลำดั
บที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาแล

ะราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือ
กโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อต
กลงในการซื้อหรือจ้าง 

36. 
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่
งฯ 

11,000 
11,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศเ

ซอร์วิส 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศเซอร์วิส 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

66/63/14 พ.ค.63 

37. 
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 
รายการ 

3,381.20 
3,381
.20 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.ท่อเกษตรไทยตะ
วันออก 

หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
67/63/14 พ.ค.63 

38. 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 
รายการ 

1,059.30 
1,059
.30 

วิธีเฉพาะเ
จาะจง 

หจก.ท่อเกษตรไทยตะ
วันออก 

หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก 
เป็นผู้มีอาชีพเห

มาะสม 
68/63/14 พ.ค.63 



39. ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) 35,705 
35,70

5 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
นายวิชัย เจริญเมือง นายวิชัย เจริญเมือง 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

69/63/19 พ.ค.63 

40. ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 60,000 
60,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านสโทน แอสฟัลท์ ร้านสโทน แอสฟัลท์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

70/63/26 พ.ค.63 

41. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7,800 7,800 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 
ร้านชญาณ์นันท์ ร้านชญาณ์นันท์ 

เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

71/63/27 พ.ค.63 

42. 
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแย
กส่วนแบบติดผนัง 

27,000 
27,00

0 
วิธีเฉพาะเ

จาะจง 

ร้านสุนันท์แอร์แอนด์เ
ซอร์วิส 

ร้านสุนันท์แอร์แอนด์เซอร์วิส 
เป็นผู้มีอาชีพเห
มาะสม 

72/63/29 พ.ค.63 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2563 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิง บย 9159  

7,400 7,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจิราวุธ แนมนิล นายจิราวุธ แนมนิล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

251/63/2 มิ.ย.63 

2. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.
บ้านหนองแพงพวย 

1,000 1,000 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

252/63/2 มิ.ย.63 

3. จ้างเหมาจัดตรายาง (คลัง) 963 963 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

253/63/2 มิ.ย.63 

4. 
จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างฯ 
โครงการชุมชนรณรงค์ลดขยะต้น
ทาง 

750 750 
วิธี

เฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
254/63/4 มิ.ย.63 

5. จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ 450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

255/63/4 มิ.ย.63 

6. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 
กฉ 6475 ระยอง 

15,590 15,590 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

256/63/11 มิ.ย.63 

7. 
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายไฟ
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 

1,200 1,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางผุสดี มุกดาสนิท นางผุสดี มุกดาสนิท 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

257/63/11 มิ.ย.63 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
จา้งเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.บ้าน
จ ารุง 

2,500 2,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายทรงกรด เจือจุน นายทรงกรด เจือจุน 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

258/63/16 มิ.ย.63 

9. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.บ้าน
หนองแพงพวย 

1,000 1,000 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

259/63/17 มิ.ย.63 

10. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 2 เครื่อง 

15,800 15,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.แสงวิรุฬทอง บจก.แสงวิรุฬทอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

260/63/18 มิ.ย.63 

11. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด ม.1 

2,800 2,800 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

261/63/18 มิ.ย.63 

12. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด ม.2 

3,500 3,500 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

262/63/18 มิ.ย.63 

13. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด ม.3 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี  แววดี นายมนตรี  แววดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

263/63/18 มิ.ย.63 

14. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โครงการ
วัยสใสสะอาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

264/63/18 มิ.ย.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.5 

3,500 3,500 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

265/63/18 มิ.ย.63 

16. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.6 

3,000 3,000 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

266/63/18 มิ.ย.63 

17. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.7 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

267/63/18 มิ.ย.63 

18. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.8 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

268/63/18 มิ.ย.63 

19. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด พ.ย.62 ม.9 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

269/63/18 มิ.ย.63 

20. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
(สะพานรักษ์แสม) 

2,800 2,800 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

270/63/18 มิ.ย.63 

21. จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ 450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

271/63/19 มิ.ย.63 

22. 
จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างฯและ
อาหารกลางวันฯ 

5,000 5,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางก าไร มีบุญ นางก าไร มีบุญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

272/63/19 มิ.ย.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

23. 
จ้างเหมาซ่อมแซมโดยเปลี่ยน
แบตเตอรี่ ทะเบียน 82-6951 

5,600 5,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเม้งไดนาโม ร้านเม้งไดนาโม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

273/63/19 มิ.ย.63 

24. 
โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.
พร้อมบ่อพักถนนจ ารุง-ชากโดน ม.
7 

133,000 133,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพร ประคอง นายสิทธิพร ประคอง 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
274/63/19 มิ.ย.63 

25. 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักและฝา ถนนสายร่วมประสาน 
ม.9 

187,000 187,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิพร ประคอง นายสิทธิพร ประคอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

275/63/19 มิ.ย.63 

26. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.
บ้านถนนกระเพรา 

1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

276/63/22 มิ.ย.63 

27. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 
กฉ6475  

5,150 5,150 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

277/63/22 มิ.ย.63 

28. 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการเกษตร
อินทรีย์ฯ 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

278/63/23 มิ.ย.63 

29. จัดท ากระเป๋าผ้าฯ 5,800 5,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง

หล่อ 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง

หล่อ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
279/63/23 มิ.ย.63 

30. 
จัดท าเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรมฯ 

28,975 28,975 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมชาย บุญให้ นายสมชาย บุญให้ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

280/63/23 มิ.ย.63 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

30. 
จัดท าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันฯ 

6,250 6,250 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

281/63/23 มิ.ย.63 

31. 
จดัท าป้ายโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ 

540 540 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

282/63/24 มิ.ย.63 

32. จ้างเหมาจัดท าเก็บขยะมูลฝอยฯ 75,000 75,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางภัทรศยา กลิ่น

จันทร์ 
นางภัทรศยา กลิ่นจันทร์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

283/63/25 มิ.ย.63 

33. 
จ้างเหมาคนขับรถขุดตีนตะขาบ 
เดือน ก.ค-ก.ย63 

27,000 27,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุเทพ ชาญเชี่ยว นายสุเทพ ชาญเชี่ยว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

284/63/26 มิ.ย.63 

34. 
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ก.ค-
ก.ย.63 

20,460 20,460 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

285/63/30 มิ.ย.63 

35. 
ซื้อถังพลาสติกสีด ามีฝาปิด 
โครงการชุมชนรณรงค์ลดขยะต้น
ทาง 

14,400 14,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้านชญาณ์นันท์ ร้านชญาณ์นันท์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
73/63/4 มิ.ย.63 

36. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯ 4,950 4,950 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมชาย บุญให้ นายสมชาย บุญให้ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

74/63/4 มิ.ย.63 

37. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  1,316.10 1,316.10 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านศิริชัย ร้านศิริชัย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

75/63/8 มิ.ย.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

36. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 17,590.80 17,590.80 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

76/63/11 มิ.ย.63 

37. ซื้อวัสดุก่อสร้าง  1,071 1,071 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจีรศักดิ์ ชัยเจริญ

ศิลป์ 
นายจีรศักดิ์ ชัยเจริญ

ศิลป์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
77/63/11 มิ.ย.63 

38. ซื้ออาหารเสริมนมฯ 72,483.58 72,483.58 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

78/63/18 มิ.ย.63 

39. จัดซื้อกระเป๋าผ้า  30,682 30,682 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง

หล่อ 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง

หล่อ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
79/63/19 มิ.ย.63 

40. จัดซื้อวัสดุเพ่ือจัดใส่ในถุงยังชีพ 167,693 167,693 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.กิจจรินทร์ หงษาคร

ประเสริฐ 
น.ส.กิจจรินทร์ หงษาคร

ประเสริฐ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
80/63/19 มิ.ย.63 

41. 
ซื้อวัสดุอื่นๆส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรม โครงการ3R ฯ 

1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิชัย เจริญเมือง นายวิชัย เจริญเมือง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

81/63/19 มิ.ย.63 

42. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ 1,050 1,050 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสายันห์ รุ่งเรือง นายสายันห์ รุ่งเรือง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

82/63/19 มิ.ย.63 

43. ซื้อไม้กวาดจากขวดพลาสติกฯ 5,000 5,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางล าดวน สีสุขา นางล าดวน สีสุขา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

83/63/19 มิ.ย.63 

44. ซื้อกระเป๋าผ้าดิบฯ 4,000 4,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 

น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง
หล่อ 

น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง
หล่อ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

84/63/19 มิ.ย.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

45 จัดซื้อปลากระป๋อง  47,610 47,610 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.อิ๊ง ซีฟู้ด บจก.อิ๊ง ซีฟู้ด 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

85/63/19 มิ.ย.63 

46. ซื้อไข่ไก่ เบอร์ 1 44,965 44,965 
วิธี

เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอนงค์ บุญขาว น.ส.อรอนงค์ บุญขาว 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
86/63/22 มิ.ย.63 

 
ซื้อต้นกล้าพืชผักสวนครัว โครงการ
เกษตรอินทรีย์ฯ 

31,400 31,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายลูกแก้ว ค ายนต์ นายลูกแก้ว ค ายนต์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

87/63/23 มิ.ย.63 

 ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก 36,500 36,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง นางสุนิสา ประมวล นางสุนิสา ประมวล 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
88/63/23 มิ.ย.63 

 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ 1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิชัย เจริญเมือง นายวิชัย เจริญเมือง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

89/63/23 มิ.ย.63 

 
จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

42,497.60 42,497.60 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

90/63/30 มิ.ย.63 

 ซื้อจารบีและน้ ามันเครื่อง 3,627.30 3,627.30 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบีโอเฟล็กแกลง ร้านบีโอเฟล็กแกลง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

91/63/30 มิ.ย.63 

 จัดซื้อยางรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 7,597 7,597 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 

บจก.สหเอกเตอร์
ปอเรชั่น 

บจก.สหเอกเตอร์
ปอเรชั่น 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

92/63/30 มิ.ย.63 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2563 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอก
ควัน 

18,840 18,840 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.แสงวิฬุห์ทอง บจก.แสงวิฬุห์ทอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

286/63/1 ก.ค.63 

2. 
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง
สะพานรักษ์แสม 

87,049 87,049 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุทัศน์ ปะสิงชอบ นายสุทัศน์ ปะสิงชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

287/63/3 ก.ค.63 

3. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,480 1,480 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางเชียงห่วย แซ่อึ๋ง นางเชียงห่วย แซ่อ๋ึง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

287/63/3 ก.ค.63 

4. จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ 2,800 2,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

288/63/3 ก.ค.63 

5. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.
บ้านหนองแพงพวย 

1,000 1,000 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

289/63/8 ก.ค.63 

6. 
จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง,อาหาร
ว่างฯ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ฯ 

11,500 11,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายไพรัช เจริญรื่น นายไพรัช เจริญรื่น 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

290/63/9 ก.ค.63 

7. จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ 450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

291/63/9 ก.ค.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
จัดท าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน 
โครงการเกษตรอินทรีย์ฯ 

6,250 6,250 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

292/63/13 ก.ค.63 

9. จ้างเหมาจัดท าตรายาง (คลัง) 642 642 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
โรงพิมพ์พงษ์พานิช โรงพิมพ์พงษ์พานิช 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

293/63/13 ก.ค.63 

10. 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการจัดการขยะ
มูลฝอยฯ 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

294/63/13 ก.ค.63 

11. 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการจัดการขยะ
มูลฝอยฯ ม.8 

390 390 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

295/63/15 ก.ค.63 

12. 
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสนาม
กีฬากลางเทศบาลฯ 

21,500 21,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิพร ประคอง นายสิทธิพร ประคอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

296/63/15 ก.ค.63 

13. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.บ้าน
หนองแพงพวย 

1,500 1,500 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

297/63/20 ก.ค.63 

14. จ้างเหมาจัดท าตรายาง  214 214 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย 

นายสุรพงษ์ สุกแสง
ฉาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

298/63/20 ก.ค.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.1 

2,800 2,800 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

299/63/20 ก.ค.63 

16. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.2 

3,500 3,500 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

300/63/20 ก.ค.63 

17. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.3 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี  แววดี นายมนตรี  แววดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

301/63/20 ก.ค.63 

18. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

302/63/20 ก.ค.63 

19. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.5 

3,500 3,500 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

303/63/20 ก.ค.63 

20. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.6 

3,000 3,000 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

304/63/20 ก.ค.63 

21. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.7 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

305/63/20 ก.ค.63 

22. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.8 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

306/63/20 ก.ค.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

23. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด พ.ย.62 ม.9 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

307/63/20 ก.ค.63 

24. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
(สะพานรักษ์แสม) 

2,800 2,800 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

308/63/20 ก.ค.63 

25. จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ 13,000 13,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศ

เซอร์วิส 
หจก.ค๊อกพิทบุญเลิศ

เซอร์วิส 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
309/63/21 ก.ค.63 

26. 
จ้างเหมาซ่อมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
โดยเปลี่ยนสายพาน 

1,100 1,100 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

310/63/23 ก.ค.63 

27. 
จ้างเหมาปรับปรุงที่ตั้งระบบประปา
หมู่บ้าน ม.6 

168,000 168,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนิรัญ ชูแก้ว นายนิรัญ ชูแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

311/63/23 ก.ค.63 

28. 
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
เสริมสร้างจริยธรรมฯ 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

312/63/29 ก.ค.63 

29. จ้างเหมารถบัสประจ าทาง  12,000 12,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวรสรินทร์ สิทธิ

วงศ ์
นางสาวรสรินทร์ สิทธิ

วงศ ์
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
313/63/29 ก.ค.63 

30. 
จ้างเหมาจัดท าอาหารเช้า,อาหาร
ว่างฯ 

2,200 2,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

314/63/29 ก.ค.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

30. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 1,250 1,250 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิชัย เจริญเมือง นายวิชัย เจริญเมือง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

93/63/9 ก.ค.63 

31. 
ซื้อพันธ์ไก่ไข่และอาหารไก่ระยะ
ไข่ 

93,240 93,240 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี เกสโร นายมนตรี เกสโร 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

94/63/13 ก.ค.63 

32. 
ซื้อกระเป๋าผ้าดิบแบบรูดสะพาย
หลัง 

4,400 4,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึง

ทองหล่อ 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง

หล่อ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
95/63/13 ก.ค.63 

33. 
ซื้อน้ าหมักชีวภาพ โครงการ
จัดการขยะมูลฝอยฯ 

1,375 1,375 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมควร พูล

ประดิษฐ์ 
นายสมควร พูลประดิษฐ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

96/63/13 ก.ค.63 

34. ซื้อถังพลาสติกสีด า 13,480 13,480 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ชญานันท์ กอนาก น.ส.ชญานันท์ กอนาก 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

97/63/13 ก.ค.63 

35. 
ซื้อถุงผ้าดิบแบบรูดสะพายหลัง 
ม.8 

5,920 5,920 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึง

ทองหล่อ 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง

หล่อ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
98/63/15 ก.ค.63 

36. 
ซื้อน้ าหมักชีวภาพ โครงการ
จัดการขยะมูลฝอยฯ ม.8 

1,850 1,850 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมควร พูล

ประดิษฐ์ 
นายสมควร พูลประดิษฐ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

99/63/15 ก.ค.63 

37. ซื้อเครื่องออกก าลังกาย 117,700 117,700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.เอ็นดาอินเตอร์

เนชั่นแนล 
บจก.เอ็นดาอินเตอร์

เนชั่นแนล 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
100/63/15 ก.ค.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

38. ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก 134,820 134,820 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.เอ็นดาอินเตอร์

เนชั่นแนล 
บจก.เอ็นดาอินเตอร์

เนชั่นแนล 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
101/63/15 ก.ค.63 

39. ซื้อวัสดุส านักงาน (ช่าง) 2,415 2,415 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิชัย เจริญเมือง นายวิชัย เจริญเมือง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

102/63/15 ก.ค.63 

40. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสไลด์ทุเรียน 25,145 25,145 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
หจก.ท่อเกษตรไทย

ตะวันออก 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
103/63/23 ก.ค.63 

41. ซื้ออาหารเสริมนม 165,203.28 165,203.28 
วิธี

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
104/63/24 ก.ค.63 

 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2563 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่าย
เอกสาร 

10,756 10,756 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.เวอร์คโซลูชั่น1 บจก.เวอร์คโซลูชั่น1 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

315/63/6 ส.ค.63 

2. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 
กฉ6475 

3,650 3,650 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

316/63/7 ส.ค.63 

3. 
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 82-6951 

11,700 11,700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

317/63/10 ส.ค.63 

4. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์  321 321 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

318/63/10 ส.ค.63 

5. 
จัดท าป้ายโครงการฯ โครงการ
เสริมสร้างพัฒนาฯ 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

319/63/11 ส.ค.63 

6. 
จัดท าอาหารกลางวัน,อาหารว่างฯ 
โครงการเสริมสร้างพัฒนาฯ 

10,000 10,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ทิพวรรณ์  วงค์แวว น.ส.ทิพวรรณ์  วงค์แวว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

320/63/11 ส.ค.63 

7. จัดท าอาหารว่างฯ  600 600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

321/63/13 ส.ค.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. ค่าจ้างเหมาท ารูปพร้อมกรอบรูป 3,000 3,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางดวงพร กล้าหาญ นางดวงพร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

322/63/13 ส.ค.63 

9. จัดท าป้ายไวนิลพร้อมใส่โลโก้ 3,000 3,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

323/63/13 ส.ค.63 

10. จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

324/63/14 ส.ค.63 

11. จัดท าอาหารกลางวัน,อาหารว่างฯ 12,250 12,250 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

325/63/14 ส.ค.63 

12. จ้างเหมาจัดท าป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราว 180 180 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

326/63/17 ส.ค.63 

13. จ้างเหมาจัดท าตรายาง  540.35 540.35 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย 

นายสุรพงษ์ สุกแสง
ฉาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

327/63/17 ส.ค.63 

14. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมฯ 588.50 588.50 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

328/63/18 ส.ค.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
 

จัดท าโครงการขุดลอกสระน้ าบ้านจ า
รุง ม.7 

479,000 479,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.วราภรณ์ สิทธิวงศ์ น.ส.วราภรณ์ สิทธิวงศ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

329/63/18 ส.ค.63 

16. จัดท าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 975 975 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

330/63/18 ส.ค.63 

17. จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 963 963 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

331/63/20 ส.ค.63 

18. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง 

1,500 1,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจิราวุธ แนมนิล นายจิราวุธ แนมนิล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

332/63/24 ส.ค.63 

19. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.
บ้านหนองแพงพวย 

1,500 1,500 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

333/63/25 ส.ค.63 

20. จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างฯ 600 600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

334/63/26 ส.ค.63 

21. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.1 

2,800 2,800 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

335/63/27 ส.ค.63 

22. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.2 

3,500 3,500 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

336/63/27 ส.ค.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

23. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.3 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี  แววดี นายมนตรี  แววดี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

337/63/27 ส.ค.63 

24. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.4 

2,800 2,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

338/63/27 ส.ค.63 

25. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.5 

3,500 3,500 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

339/63/27 ส.ค.63 

26. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.6 

3,000 3,000 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

340/63/27 ส.ค.63 

27. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.7 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุชิน ผึ้งทอง นายสุชิน ผึ้งทอง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

341/63/27 ส.ค.63 

28. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด ม.8 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ นายสุทัศน์ ปะสิ่งชอบ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

342/63/27 ส.ค.63 

29. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
โครงการวัยสใสสะอาด พ.ย.62 ม.9 

3,500 3,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางวรรณา ดวงแก้ว นางวรรณา ดวงแก้ว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

343/63/27 ส.ค.63 

30. 
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 
(สะพานรักษ์แสม) 

2,800 2,800 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

344/63/27 ส.ค.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

30. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมฯ 214 214 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

345/63/28 ส.ค.63 

31. 
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้อง
ประชุมฯ 

24,700 24,700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

346/63/28 ส.ค.63 

32. จัดซื้อใบมีดตัดหญ้าแบบนั่งตัด 5,007.60 5,007.60 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.วี.เอ็น.จิ้นอิม

แพ็กซ์ 
บจก.วี.เอ็น.จิ้นอิมแพ็กซ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

106/63/6 ส.ค.63 

33. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 6,305 6,305 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

107/63/10 ส.ค.63 

34. ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ 4,140 4,140 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางวัลลา งามพงศ์ นางวัลลา งามพงศ์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

108/63/11 ส.ค.63 

35. จัดซื้อกระเป๋าสะพายพร้อมสกรีน 19,600 19,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายโสภณ ควรหา นายโสภณ ควรหา 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

109/63/14 ส.ค.63 

36. 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ
เด็กไทยสดใสฯ 

4,110 4,110 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

110/63/14 ส.ค.63 

37. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,963.55 25,963.55 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

111/63/19 ส.ค.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

38. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 984.40 984.40 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

112/63/19 ส.ค.63 

39. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13,225 13,225 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธิชัย วัฒนะงาม

ดี 
นายสิทธิชัย วัฒนะงาม

ดี 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
113/63/21 ส.ค.63 

40. จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10,450 10,450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.เวอร์คซูโลชั่น 1 บจก.เวอร์คซูโลชั่น 1 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

114/63/24 ส.ค.63 

41. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 5,285 5,285 
วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
115/63/27 ส.ค.63 

42. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 10,590 10,590 
วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
116/63/27 ส.ค.63 

43. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,127.60 22,127.60 
วิธี

เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.ที.เอสซัพพลาย หจก.เอ.ที.เอสซัพพลาย 
เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

117/63/28 ส.ค.63 

44. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,702.82 2,702.82 
วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัย ร้านศิริชัย 
เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

118/63/28 ส.ค.63 

45. จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร 2,557.30 2,557.30 
วิธี

เฉพาะเจาะจง หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 
เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

119/63/28 ส.ค.63 

 



 แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2563 

  
ล าดับ

ที ่
 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1. 
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็ค
น้ ายา 

15,900 15,900 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายขจรศักดิ์ ตันฮ้อ นายขจรศักดิ์ ตันฮ้อ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

347/63/1 ก.ย.63 

2. 
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
(ศึกษา) 

6,826.60 6,826.60 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

348/63/1 ก.ย.63 

3. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.
บ้านหนองแพงพวย 

1,500 1,500 
วิธี

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

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

349/63/1 ก.ย.63 

4. 
จ้างเหมาที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนฯ 

25,000 25,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ม.สวนดุสิต ม.สวนดุสิต 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

350/63/2 ก.ย.63 

5. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ 

3,210 3,210 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

351/63/2 ก.ย.63 

6. จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ 6,100 6,100 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

352/63/2 ก.ย.63 

7. 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 
กอ 9202 

6,350 6,350 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวีระชาติ สารพล นายวีระชาติ สารพล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

353/63/3 ก.ย.63 

8. 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่
ช ารุดเสียหาย ม.5,6 

127,700 127,700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

354/63/3 ก.ย.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

8. 
จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและขุด
ร่องระบายน้ า ม5 ,8 

447,000 447,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.2009 บรรเจิดแก

ลงคอนสตรัคชั่น 
หจก.2009 บรรเจิดแก

ลงคอนสตรัคชั่น 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
355/63/3 ก.ย.63 

9. 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุด
ต าบล ม.1-9 

230,000 230,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ นายจักรพงษ์ รื่นรมย์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

356/63/3 ก.ย.63 

10. 
จัดท าป้ายโครงการฯ กิจกรรมท า
น้ าปลา 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

357/63/3 ก.ย.63 

11. 
จัดท าอาหารกลางวัน,อาหารว่างฯ
กิจกรรมท าน้ าปลา 

12,500 12,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

358/63/3 ก.ย.63 

12. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.บ้าน
จ ารุง 

1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายทรงกรด เจือจุน นายทรงกรด เจือจุน 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

359/63/8 ก.ย.63 

13. 
จัดท าป้ายโครงการฯ กิจกรรมปลูกผัก
สวนครัว 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายก าธร กล้าหาญ นายก าธร กล้าหาญ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

360/63/8 ก.ย.63 

14. 
จัดท าอาหารกลางวัน,อาหารว่างฯ 
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 

3,750 3,750 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ทิพวรรณ์ วงค์แวว น.ส.ทิพวรรณ์ วงค์แวว 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

361/63/8 ก.ย.63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15. 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง 

87,600 87,600 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.แมสคอร์เปอเรชั่น บจก.แมสคอร์เปอเรชั่น 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

362/63/9 ก.ย.63 

16. จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ 24,590 24,590 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านอุดรการช่าง ร้านอุดรการช่าง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

363/63/9 ก.ย.63 

17. จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก 42,800 42,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.เท็มเพสท์

คอนโทรล 
บจก.เท็มเพสท์คอนโทรล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

364/63/9 ก.ย.63 

18. จ้างเหมาซักผ้า 1,825 1,825 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมบูรณ์ แวววับศรี นางสมบูรณ์ แวววับศรี 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

365/63/10 ก.ย.63 

19. 
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รพ.สต.
บ้านถนนกะเพรา 

1,500 1,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมนตรี งามสม นายมนตรี งามสม 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

366/63/14 ก.ย.63 

20.    
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
  

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

 

21.    
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
  

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

 

22.    
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
  

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

 

23.    
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
  

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

24. 
ซื้อชั้นวางเอนกประสงค์และคัล
เลอร์บ๊อก 

2,870 2,870 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านสมบูรณ์
เฟอร์นิเจอร์ 

ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
120/63/1 ก.ย.63 

25. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,346.17 6,346.17 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

121/63/1 ก.ย.63 

26. ซื้อวัสดุส านักงาน 28,505 28,505 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

122/63/1 ก.ย.63 

27. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 25,707.04 25,707.04 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

123/63/2 ก.ย.63 

28. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(สาธารณสุข) 

7,308.10 7,308.10 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แกลงคอมฯ หจก.แกลงคอมฯ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

124/63/2 ก.ย.63 

29. 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ
ส่งเสริมอาชีพท าน้ าปลา 

55,640 55,640 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางบุญเรือน เกิดผล นางบุญเรือน เกิดผล 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

125/63/3 ก.ย.63 

30. 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ ปลูก
ผักสวนครัว 

16,620 16,620 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุขสวัสดิ์ เมืองค า นายสุขสวัสดิ์ เมืองค า 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

126/63/8 ก.ย.63 

31. 
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 
รายการ 

1,070 1,070 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอ.ทีเอสซัพพลาย หจก.เอ.ทีเอสซัพพลาย 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

127/63/10 ก.ย.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

วันที่   30    เดือน  กันยายน  พ.ศ 2563 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

32. 
ซื้อวัสดุส านักงาน  
จ านวน 51 รายการ 

50,640 50,640 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมงปอ ร้านแมงปอ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

128/63/10 ก.ย.63 

33. 
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 3 ถัง 

2,700 2,700 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านอุดรการช่าง ร้านอุดรการช่าง 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

129/63/15 ก.ย.63 

34. ซิ้อถุงผ้า ขนาด 16x18 นิ้ว 6,322 6,322 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง

หล่อ 
น.ส.พิมพ์ลภัทร พึงทอง

หล่อ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
130/63/21 ก.ย.63 

35. ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 53,628 53,628 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.กิจจรินทร์ หงษาคร

ประเสริฐ 
น.ส.กิจจรินทร์ หงษาคร

ประเสริฐ 
เป็นผู้มีอาชีพ

เหมาะสม 
131/63/21 ก.ย.63 

36. ครุภัณฑ์ส านักงาน (คลัง) 10,200 10,200 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ 

เป็นผู้มีอาชีพ
เหมาะสม 

132/63/22 ก.ย.63 
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