




                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2564                                                                       แบบ สขร.1 
                                                                                                     เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้าง 

คสล.สามแยกนาตา
ลอย ถึงบา้น 
นายถวลิ 

118,000 118,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภราภรณ์  
มีนาเขต 

118,000 น.ส.ศุภราภรณ์ มีนาเขต 118,000 ราคาต ่าสุด 25/2565 
1 ธ.ค.64 

2 โครงการก่อสร้าง 
คสล.จากศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ถึง
สระหนองไผ ่ม.7 

179,000 179,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภราภรณ์ 
 มีนาเขต 

179,000 น.ส.ศุภราภรณ์ มีนาเขต 179,000 ราคาต ่าสุด 26/2565 
1 ธ.ค.64 

3 โครงการก่อสร้าง 
คสล.ทางเขา้ท่ีพกั
สงฆ ์ม.6 บา้นขยุ 

205,000 205,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภราภรณ์ 
 มีนาเขต 

205,000 น.ส.ศุภราภรณ์ มีนาเขต 205,000 ราคาต ่าสุด 27/2565 
1 ธ.ค.64 

4 จา้งเหมา
บุคคลภายนอกซ่อม
ระบบประปา 
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลขยุ ธ.ค.64 

6,175 6,175 เฉพาะเจาะจง นายเชียร  อา้ยวงค ์ 6,175 นายเชียร  อา้ยวงค ์ 6,175 ราคาต ่าสุด 28/2565 
1 ธ.ค.64 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
5 จา้งเหมา

บุคคลภายนอกซ่อม
ระบบประปาภายใน
เขตเทศบาล
ต าบลขยุ ธ.ค.64 

6,175 6,175 เฉพาะเจาะจง นายบุลากร  
คุม้สุวรรณ์ 

6,175 นายบุลากร คุม้สุวรรณ์ 6,175 ราคาต ่าสุด 29/2565 
1 ธ.ค.64 

6 จา้งเหมา
บุคคลภายนอกซ่อม
ระบบประปาภายใน
เขตเทศบาล
ต าบลขยุ ธ.ค.64 

6,175 6,175 เฉพาะเจาะจง นายวรีะ สโรรัมย ์ 6,175 นายวรีะ สโรรัมย ์ 6,175 ราคาต ่าสุด 30/2565 
1 ธ.ค.64 

7 จา้งเหมาจดั
ท าอาหารกลางวนั
ศพด.ขยุ ธ.ค.64 
(กองการศึกษา) 

18,480 18,480 เฉพาะเจาะจง นางเตียน 
 จิตเงินมะดนั 

18,480 นางเตียน จิตเงินมะดนั 18,480 ราคาต ่าสุด 31/2565 
1 ธ.ค.64 

8 จา้งเหมาจดั
ท าอาหารกลางวนั
ศพด.หนองไผ ่ธ.ค.
64 (กองการศึกษา) 

6,720 6,720 เฉพาะเจาะจง นางเตียน 
 จิตเงินมะดนั 

6,720 นางเตียน จิตเงินมะดนั 6,720 ราคาต ่าสุด 32/2565 
1 ธ.ค.64 

9 จา้งเหมาจดัผา้คลุม
เกา้อ้ี วนัพอ่ 
แห่งชาติ 
(กองการศึกษา) 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นางศรีประไพ อกอุ่น 2,500 นางศรีประไพ อกอุ่น 2,500 ราคาต ่าสุด 33/2565 
1 ธ.ค.64 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี

คดัเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
10 จา้งเหมาจดัท าพาน

พุม่ วนัพอ่แห่งชาติ 
(กองการศึกษา) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นิยมพานิชย ์ 1,000 นิยมพานิชย ์ 1,000 ราคาต ่าสุด 34/2565 
3 ธ.ค.64 

11 จา้งเหมาบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม  
ปร้ินเตอร์ 
(กองสาธารณสุข) 

1,290 1,290 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวาน 
แทคเซ็นเตอร์ 

1,290 หจก.แอดวานแทค 
เซ็นเตอร์ 

1,290 ราคาต ่าสุด 35/2565 
14 ธ.ค.64 

12 จา้งเหมารถขดุ
ตีนตะขาบ(กองช่าง) 

29,500 29,500 เฉพาะเจาะจง นางเสถียร  ทองทาบ 29,500 นางเสถียร  ทองทาบ 29,500 ราคาต ่าสุด 36/2565 
14 ธ.ค.64 

13 จา้งเหมาบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 
เคร่ืองตดัหญา้
(ส านกัปลดั) 

4,040 4,040 เฉพาะเจาะจง เพ่ือนช่างการเกษตร 4,040 เพ่ือนช่างการเกษตร 4,040 ราคาต ่าสุด 37/2565 
20 ธ.ค.64 

14 จา้งเหมารถเกรด 
(กองช่าง) 

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มีชยัยงการโยธา 90,000 หจก.มีชยัยงการโยธา 90,000 ราคาต ่าสุด 38/2565 
22 ธ.ค.64 

15 จา้งเหมาจดั
ท าอาหารประชุม
สภา(สป) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์แมวทอง 3,000 รุ่งโรจน์แมวทอง 3,000 ราคาต ่าสุด 39/2565 
22 ธ.ค.64 

16 จา้งเหมาจดัท าป้าย
ปีใหม่ 2565(สป) 

6,450 6,450 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ 6,450 พิภพการพิมพ ์ 6,450 ราคาต ่าสุด 40/2565 
24 ธ.ค.64 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
17 จา้งเหมาจดั

ท าอาหารกลางวนั 
ศพด.ขยุม.ค.65 
(กองการศึกษา) 

18,480 18,480 เฉพาะเจาะจง นางเตียน ทองไทย 18,480 นางเตียน ทองไทย 18,480 ราคาต ่าสุด 41/2565 
30 ธ.ค.64 

 

18 จา้งเหมาจดั
ท าอาหารกลางวนั 
ศพด.ขยุ(หนองไผ)่ 
ม.ค.65 
(กองการศึกษา) 

6,720 6,720 เฉพาะเจาะจง นางเตียน ทองไทย 6,720 นางเตียน ทองไทย 6,720 ราคาต ่าสุด 42/2565 
30 ธ.ค.64 

 


