
                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จัดซ้ือยางในรถยนต์บรรทุกน้้า 1,200 วิธีเฉพาะ หจก.ยงกิจศูนย์ยาง หจก.ยงกิจศูนย์ยาง

 ดับเพลิง ฯ ทะเบียน 81-0483 เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  1,200.-บาท ราคาท่ีเสนอ  1,200.-บาท

2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 22,538 วิธีเฉพาะ บูรพาอิเล็กช่ัน บูรพาอิเล็กช่ัน

ในการเลือกต้ัง ฯ เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  22,538.-บาท ราคาท่ีเสนอ  22,538.-บาท

3. จัดซ้ือแบตเตอรร่ีรถยนต์บรรทุกน้้า 7,600 วิธีเฉพาะ ร้านมิสเตอร์แบต ร้านมิสเตอร์แบต

ดับเพลิง ฯ    ทะเบียน 81-0483 เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  7,600.-บาท ราคาท่ีเสนอ  7,600.-บาท

4. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,005 วิธีเฉพาะ ร้านลุงเต่า ร้านลุงเต่า

(สาธารณสุข) เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  7,005.-บาท ราคาท่ีเสนอ  7,005.-บาท

ผู้เสนอรายงาน

  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

ล าดับท่ี วิธีซ้ือ/จ้าง

(นางสาวนราภรณ์  วิเศษศรี)

ต้าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบ  สขร.1



                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

5. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 675 วิธีเฉพาะ ร้านลุงเต่า ร้านลุงเต่า

 (สาธารณสุข) เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 675.-บาท ราคาท่ีเสนอ 675.-บาท

6. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 26,500 วิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์

และขนส่ง (งานป้องกัน ฯ) เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  26,500.-บาท ราคาท่ีเสนอ  26,500.-บาท

7. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 29,970 วิธีเฉพาะ ร้านบ้วนแซต้ึง ร้านบ้วนแซต้ึง

หรือการแพทย์ เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  29,970.-บาท ราคาท่ีเสนอ  29,970.-บาท

8. จ้างจัดท้าตรายาง 520 วิธีเฉพาะ ร้านพวงพิศตรายาง ร้านพวงพิศตรายาง

เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  520.-บาท ราคาท่ีเสนอ  520.-บาท

ผู้เสนอรายงาน

ต้าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

ล าดับท่ี วิธีซ้ือ/จ้างงานจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(นางสาวนราภรณ์  วิเศษศรี)

แบบ  สขร.1



                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

9. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 41,150 วิธีเฉพาะ โรงกลึงมงคล 1 โรงกลึงมงคล 1

 แบบอัดท้าย ทะเบียน 80-8290 เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  41,150.-บาท ราคาท่ีเสนอ  41,150.-บาท

10. จ้างซ่อมเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 1,160 วิธีเฉพาะ นายสุพันธ์  ด้ารงกูล นายสุพันธ์  ด้ารงกูล

หมายเลขครุภัณฑ์ 068 48 0001 เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  1,160.-บาท ราคาท่ีเสนอ  1,160.-บาท

11. จ้างจัดท้าป้าย 3,150 วิธีเฉพาะ ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554

เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  3,150.-บาท ราคาท่ีเสนอ  3,150.-บาท

12. จ้างจัดท้าตรายาง 570 วิธีเฉพาะ ร้านหมึกเข้มการพิมพ์ ร้านหมึกเข้มการพิมพ์

(สาธารณสุข) เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  570.-บาท ราคาท่ีเสนอ  570.-บาท

ผู้เสนอรายงาน

  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

ล าดับท่ี วิธีซ้ือ/จ้าง

(นางสาวนราภรณ์  วิเศษศรี)

ต้าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

13. จ้างจัดท้าตรายาง 800 วิธีเฉพาะ ร้านหมึกเข้มการพิมพ์ ร้านหมึกเข้มการพิมพ์

 (กองคลัง) เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  800.-บาท ราคาท่ีเสนอ  800.-บาท

14. จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 16,700 วิธีเฉพาะ ร้านไอเดีย กรุ๊ป ร้านไอเดีย กรุ๊ป

(กองคลัง) เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  16,700.-บาท ราคาท่ีเสนอ  16,700.-บาท

ผู้เสนอรายงาน

(นางสาวนราภรณ์  วิเศษศรี)

ต้าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

ล าดับท่ี วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ  สขร.1
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                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,050 วิธีเฉพาะ หจก.ยงกิจศูนย์ยาง หจก.ยงกิจศูนย์ยาง

 รถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ 81-6301 เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 5,050.-บาท ราคาท่ีเสนอ  5,050.-บาท

2. จัดซ้ือแบตเตอร่ี 6,400 วิธีเฉพาะ ร้านมิสเตอร์แบต ร้านมิสเตอร์แบต

รถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ 81-6301 เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 6,400.-บาท ราคาท่ีเสนอ 6,400.-บาท

3. จ้างจัดท าป้าย 4,074 วิธีเฉพาะ ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554

เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 4,074.-บาท ราคาท่ีเสนอ 4,074.-บาท

ผู้เสนอรายงาน

(นางสาวนราภรณ์  วิเศษศรี)

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2564 แบบ  สขร.1



.1



                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนกลาง 3,200 วิธีเฉพาะ ร้านมิสเตอร์แบต ร้านมิสเตอร์แบต

 กง 7192 จบ. เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 3,200.-บาท ราคาท่ีเสนอ  3,200.-บาท

2. จัดซ้ือน้้าด่ืม 2,880 วิธีเฉพาะ นายอ้านวย  บัวขาว นายอ้านวย  บัวขาว

( ม.ค. - มี.ค. 64 ) เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 2,880.-บาท ราคาท่ีเสนอ 2,880.-บาท

ผู้เสนอรายงาน

  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(นางสาวนราภรณ์  วิเศษศรี)

ต้าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

แบบ  





                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 5,500 วิธีเฉพำะ ร้ำนเจริญภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ร้ำนเจริญภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

 ( กองคลัง ) เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  5,500.-บำท รำคำท่ีเสนอ  5,500.-บำท

2. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,435 วิธีเฉพำะ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

เจำะจง รำคำท่ีเสนอ 4,435.-บำท รำคำท่ีเสนอ 4,435.-บำท

3. จ้ำงท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำร 1,800 วิธีเฉพำะ ร้ำนอิงค์ 2554 ร้ำนอิงค์ 2554

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ฯ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ 1,800.-บำท รำคำท่ีเสนอ 1,800.-บำท

4. จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,764 วิธีเฉพำะ ร้ำนอิงค์ 2554 ร้ำนอิงค์ 2554

กำรช ำระภำษี เจำะจง รำคำท่ีเสนอ 1,764.-บำท รำคำท่ีเสนอ 1,764.-บำท

ผู้เสนอรำยงำน

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน

  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

แบบ  สขร.1



                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

5. จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 4,500 วิธีเฉพำะ หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

กง 9332 จบ. เจำะจง รำคำท่ีเสนอ 4,500.-บำท รำคำท่ีเสนอ 4,500.-บำท

6. จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 7,815 วิธีเฉพำะ ร้ำนเค ซี มอเตอร์ ร้ำนเค ซี มอเตอร์

กง 7192 จบ. เจำะจง รำคำท่ีเสนอ 7,815.-บำท รำคำท่ีเสนอ 7,815.-บำท

7. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 675 วิธีเฉพำะ ร้ำนอิงค์ 2554 ร้ำนอิงค์ 2554

เจำะจง รำคำท่ีเสนอ 675.-บำท รำคำท่ีเสนอ 675.-บำท

8. จ้ำงซ่อมรถขุดตีนตะขำบ 6,131 วิธีเฉพำะ ร้ำนป็อป แมคโคร ร้ำนป็อป แมคโคร

เจำะจง รำคำท่ีเสนอ 6,131.-บำท รำคำท่ีเสนอ 6,131.-บำท

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

9. จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ ำ 22,260 วิธีเฉพำะ โรงกลึงมงคล จันทบุรี โรงกลึงมงคล จันทบุรี

ดับเพลิง 81-0483 จบ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ 22,260.-บำท รำคำท่ีเสนอ 22,260.-บำท

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1
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                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จัดซ้ือวัสดุโครงการคัดกรองและ 16,790 วิธีเฉพาะ ร้านบ้วนแซต้ึง ร้านบ้วนแซต้ึง

 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ เจาะจง ราคาท่ีเสนอ  16,790.-บาท ราคาท่ีเสนอ  16,790.-บาท

2. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 1,090 วิธีเฉพาะ ร้านเค ซี มอเตอร์ ร้านเค ซี มอเตอร์

ทะเบียน กค 6326 จบ. เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 1,090.-บาท ราคาท่ีเสนอ 1,090.-บาท

3. จ้างซ่อมรถพยาบาล นข 2623จบ. 11,550 วิธีเฉพาะ โรงกลึงมงคลจันทบุรี โรงกลึงมงคลจันทบุรี

และรถบรรทุกขยะ 81-6301 เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 11,550.-บาท ราคาท่ีเสนอ 11,550.-บาท

4. จ้างซ่อมรถตู้ นข 4410 จบ. 25,800 วิธีเฉพาะ โรงกลึงมงคลจันทบุรี โรงกลึงมงคลจันทบุรี

เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 25,800.-บาท ราคาท่ีเสนอ 25,800.-บาท

ผู้เสนอรายงาน

(นางสาวนราภรณ์  วิเศษศรี)

  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน

แบบ  สขร.1



                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

 เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

5. จ้างจัดท าป้าย ตามโครงการคัดกรอง 270 วิธีเฉพาะ ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554

คัดกรองและปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ เจาะจง ราคาท่ีเสนอ 270.-บาท ราคาท่ีเสนอ 270.-บาท

ผู้เสนอรายงาน

(นางสาวนราภรณ์  วิเศษศรี)

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จัดซ้ือน้้ำด่ืม 2,880 วิธีเฉพำะ นำยอ้ำนวย  บัวขำว นำยอ้ำนวย  บัวขำว

 เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  2,880.-บำท รำคำท่ีเสนอ  2,880.-บำท

2. เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 28,800 วิธีเฉพำะ บริษัท อ๊ิงค์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด บริษัท อ๊ิงค์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด

เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  28,800.-บำท รำคำท่ีเสนอ  28,800.-บำท

3. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยศิรพัน์  งำมไสว นำยศิรพัน์  งำมไสว

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน กค 6326 จบ.

4. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยมำนัส  บูรณะกิติ นำยมำนัส  บูรณะกิติ

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน กง 7192 จบ.

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

ต้ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช้ำนำญงำน

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

5. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยจิตรกร  โพธิพัฒน์ นำยจิตรกร  โพธิพัฒน์

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน 7 กย 4496 กทม.

6. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 69,000 วิธีเฉพำะ นำงสำวสุจิตรำ พิทักษ์โกศล นำงสำวสุจิตรำ พิทักษ์โกศล

ปฏิบัติงำนพนักงำนท้ำควำมสะอำด เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  69,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  69,000.-บำท

7. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยอดิศร  เขำหนองบัว นำยอดิศร  เขำหนองบัว

ปฏิบัติงำนพนักงำนผลิตและพิมพ์เอกสำร เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

8. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยปิยพงษ์  ชีพสมุทร นำยปิยพงษ์  ชีพสมุทร

ปฏิบัติงำนพนักงำนผลิตและพิมพ์เอกสำร เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

ต้ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช้ำนำญงำน

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

9. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยสมเจตน์  กล่ินจันทร์ นำยสมเจตน์  กล่ินจันทร์

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน กง 9332 จบ.

10. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยอำทิตย์  โพธิพัฒน์ นำยอำทิตย์  โพธิพัฒน์

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน นข 4410 จบ.

11. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริพร  ท้วมเอ่ียม นำงสำวศิริพร  ท้วมเอ่ียม

ปฏิบัติงำนพนักงำนผลิตและพิมพ์เอกสำร เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

12. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำงสำวชุดำภำ  กอบกิจวัฒนำ นำงสำวชุดำภำ  กอบกิจวัฒนำ

ปฏิบัติงำนพนักงำนผลิตและพิมพ์เอกสำร เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

ต้ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช้ำนำญงำน

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

13. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยนิวัตร  จินโนรส นำยนิวัตร  จินโนรส

ปฏิบัติงำนพนักงำนผลิตและพิมพ์เอกสำร เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

14. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำงสำวธัญญลักษณ์  กล่อมเดช นำงสำวธัญญลักษณ์  กล่อมเดช

ปฏิบัติงำนพนักงำนผลิตและพิมพ์เอกสำร เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

15. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยณรงศักด์ิ  ริมคีรี นำยณรงศักด์ิ  ริมคีรี

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ดับเพลิง เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน 80-9269 จบ.

16. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยประเสริฐ  งำมญำณ นำยประเสริฐ  งำมญำณ

ปฏิบัติงำนดูแล บ้ำรุง รักษำต้นไม้ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ในเขตเทศบำลต้ำบลหนองบัว

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

ต้ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช้ำนำญงำน

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1
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                        เทศบาลต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

17. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยเนตรน้อย  บัวขำว นำยเนตรน้อย  บัวขำว

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน 2 ฒต 3338 กทม.

18. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยสุพจน์  ประหยัดจิตร นำยสุพจน์  ประหยัดจิตร

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน นข 2326 จบ.

19. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยมนตรี  พัฒนธัญญำ นำยมนตรี  พัฒนธัญญำ

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน นข 2326 จบ.

20. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำงสำวสริตำ  นุ่มก่วน นำงสำวสริตำ  นุ่มก่วน

ปฏิบัติงำนพนักงำนผลิตและพิมพ์เอกสำร เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



ต้ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช้ำนำญงำน
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                        เทศบาลต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

21. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยพิทยำ  สำตรำภัย นำยพิทยำ  สำตรำภัย

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์บรรทุก เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ติดต้ังเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้ำ

ซ่อมไฟฟ้ำ ทะเบียน 81-0963 จบ.

22. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยทองลอย  บัวเหลือง นำยทองลอย  บัวเหลือง

ปฏิบัติงำนพนักงำนขับบรรทุกขยะมูลฝอย เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

ทะเบียน 80-6301 จบ.

23. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยสิงห์ชัย  สืบวงศ์รุ่ง นำยสิงห์ชัย  สืบวงศ์รุ่ง

ปฏิบัติงำนกำรเก็บขยะ มูลฝอย เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

หรือส่ิงปฏิกูล

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

ต้ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช้ำนำญงำน

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

24. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยวิวัฒน์  สืบวงค์รุ่ง นำยวิวัฒน์  สืบวงค์รุ่ง

ปฏิบัติงำนกำรเก็บขยะ มูลฝอย เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

หรือส่ิงปฏิกูล

25. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยแสงเพ็ชร มีสอำด นำยแสงเพ็ชร มีสอำด

ปฏิบัติงำนกำรเก็บขยะ มูลฝอย เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

หรือส่ิงปฏิกูล

26. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยชวัญชัย  เอ่ียมสกุล นำยชวัญชัย  เอ่ียมสกุล

ปฏิบัติงำนรักษำควำมสะอำด เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

เก็บกวำดสถำนท่ีและทำงสำธำรณะ

27. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยวิรำ  ผ่องศรี นำยวิรำ  ผ่องศรี

ปฏิบัติงำนรักษำควำมสะอำด เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

เก็บกวำดสถำนท่ีและทำงสำธำรณะ

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



ต้ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช้ำนำญงำน

                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยพนมกร  งำมไสว นำยพนมกร  งำมไสว

ปฏิบัติงำนรักษำควำมสะอำด เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

เก็บกวำดสถำนท่ีและทำงสำธำรณะ

29. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยสำยชล  โพธิสุข นำยสำยชล  โพธิสุข

ปฏิบัติงำนรักษำควำมสะอำด เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

เก็บกวำดสถำนท่ีและทำงสำธำรณะ

30. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยทองหล่อ  บัวเหลือง นำยทองหล่อ  บัวเหลือง

ปฏิบัติงำนรักษำควำมสะอำด เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

เก็บกวำดสถำนท่ีและทำงสำธำรณะ

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

ต้ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช้ำนำญงำน

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

                        เทศบาลต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ี

งบประมาณ คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

31. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยณัฐพงษ์  บัวขำว นำยณัฐพงษ์  บัวขำว

ปฏิบัติงำนรักษำควำมสะอำด เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

เก็บกวำดสถำนท่ีและทำงสำธำรณะ

32. จ้ำงเหมำบริกำรบุคลภำยนอก 60,000 วิธีเฉพำะ นำยวันชัย  สืบวงค์รุ่ง นำยวันชัย  สืบวงค์รุ่ง

ปฏิบัติงำนรักษำควำมสะอำด เจำะจง รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ  60,000.-บำท

เก็บกวำดสถำนท่ีและทำงสำธำรณะ

ผู้เสนอรำยงำน

(นำงสำวนรำภรณ์  วิเศษศรี)

แบบ  สขร.1แบบ  สขร.1



ต้ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช้ำนำญงำน










