




                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565                                                                       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 จา้งเหมา

บุคคลภายนอก ก.พ.
65(กองช่าง) 

5,850 5,850 เฉพาะเจาะจง นายเชียร อา้ยวงค ์ 5,850 นายเชียร อา้ยวงค ์ 5,850 ราคาต ่าสุด 52/2565 
1 ก.พ.65 

2 จา้งเหมา
บุคคลภายนอก ก.พ.
65(กองช่าง) 

5,525 5,525 เฉพาะเจาะจง นายวรีะ สะโรรัมย ์ 5,525 นายวรีะ สะโรรัมย ์ 5,525 ราคาต ่าสุด 53/2565 
1 ก.พ.65 

3 ซ่อมแซมถนนดิน
ซอยขา้งบา้นนายพนม 
ศิลประกอบ 

260,000 260,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภราภรณ์  
มีนาเขต 

260,000 น.ส.ศุภราภรณ์ มีนาเขต 260,000 ราคาต ่าสุด 54/2565 
1 ก.พ.65 

4 จา้งเหมาซ่อมแซม
เล่ือยโซ่ยนต ์
(กองช่าง) 

5,120 5,120 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์พีซีทูลมาร์ท 5,120 บ.อาร์พีซีทูลมาร์ท 5,120 ราคาต ่าสุด 55/2565 
4 ก.พ.65 

5 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินซอยขา้งบา้น
นายสุรสิทธิ บุตรศิริ 
ซอยตรงขา้มวดั
บา้นขยุ 

38,000 38,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิราวรรณ  
โพยนอก 

38,000 น.ส.นิราวรรณ โพยนอก 38,000 ราคาต ่าสุด 56/2565 
4 ก.พ.65 
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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) 
6 โครงการก่อสร้าง

ระบบการระบายน ้ า 
บ่อพกัฝ่ังทิศ
ตะวนัออกซอยหนอง
เตง็ ม.6 

185,000 185,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติ 
 เอสเค 999 

185,000 หจก.ธนโชติ เอสเค 999 185,000 ราคาต ่าสุด 57/2565 
7 ก.พ.65 

7 จา้งเหมาบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
(ส านกัปลดั) 

2,290 2,290 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ 
 แทคเซนเตอร์  

2,290 หจก.แอดวานซ์ แทคเซน
เตอร์  

2,290 ราคาต ่าสุด 58/2565 
11 ก.พ.65 

8 จา้งเหมาจดัท าป้าย
โครงการป้องกนั 
ไขเ้ลือดออก
(สาธารณสุข) 

450 450 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ 450 พิภพการพิมพ ์ 450 ราคาต ่าสุด 59/2565 
17 ก.พ.65 

9 จา้งเหมาจดัท า
ป้ายอะคลิลิก 
(กองการศึกษา) 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ 2,500 พิภพการพิมพ ์ 2,500 ราคาต ่าสุด 60/2565 
21 ก.พ.65 

10 จา้งเหมาจดัท าป้าย
ต่อตา้นคอร์รับชัน่ 
(ส านกัปลดั) 

225 225 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ 225 พิภพการพิมพ ์ 225 ราคาต ่าสุด 61/2565 
24 ก.พ.65 
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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) 
11 จา้งเหมาจดัท าป้าย

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
3-4 มีนาคม 2565 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ 1,000 พิภพการพิมพ ์ 1,000 ราคาต ่าสุด 62/2565 
24 ก.พ.65 

12 จา้งเหมาจดัท า
เอกสารโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ วนัท่ี 3-
4 มีนาคม 65 

3,040 3,040 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ 3,040 มยรีุพาณิชย ์ 3,040 ราคาต ่าสุด 63/2565 
25 ก.พ.65 

13 จา้งเหมาซ่อมแซม
ถนนดินบา้นนายเยน็ 
ม.6 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิราวรรณ  
โพยนอก 

25,000 น.ส.นิราวรรณ โพยนอก 25,000 ราคาต ่าสุด 64/2565 
28 ก.พ.65 

 
 
 
 
 

 
 
 


