
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

 
 
แบบ  สขร. 1 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รบัการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/จา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
๑. ซื้อกระจกโค้ง จ านวน ๒ รายการ ๑๑,๘๐๐.๐๐ ๑๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
สมพล เคมีไฟร์/ เสนอราคา 

๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท 

 

สมพล เคมีไฟร์/ เสนอ

ราคา ๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๘๔/๒๕๖๑ 
 ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

๒. ซื้อผ้าสี โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินนีาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน  รายการ 

๑๐,๑๖๙.๒๘ ๑๐,๑๖๙.๒๘ เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งฟ้า/ เสนอราคา 

๑๐,๑๖๙.๒๘ บาท 

ร้านรุ่งฟ้า/ เสนอราคา 

๑๐,๑๖๙.๒๘ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงนิงบประมาณ 

M๑๘๓/๒๕๖๑ 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับ
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน   
๘๒-๔๑๗๘ ราชบุร ีและ รถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๙๖ 
ราชบุร ีจ านวน ๒ คัน 

๙๑,๕๐๐.๐๐ ๙๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทรุ่งไทยการยางและล้อ 
จ ากัด/ เสนอราคา 

๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท 

บริษัทรุ่งไทยการยางและ
ล้อ จ ากัด/ เสนอราคา 

๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๘๕/๒๕๖๑ 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๔. ซื้อวัสดุการศึกษา  
จ านวน ๗ รายการ 

๙,๔๕๒.๐๐ ๙,๔๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.เอสพีเปเปอร์แอนดส์เตชั่น

เนอรี่/ เสนอราคา ๙,๔๕๒.๐๐ บาท 

หจก.เอสพีเปเปอร์แอนด์
สเตช่ันเนอรี/่ เสนอราคา 

๙,๔๕๒.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๓๖/๒๕๖๑ 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร   

                                                                                                                                                
  

แบบ  สขร. 1 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รบัการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/จา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
๕. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  

จ านวน ๓ รายการ  
๒๒,๕๒๕.๐๐ ๒๒,๕๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
พงศ์พันธ์อิเล็คทริค/ เสนอราคา 

๒๒,๕๒๕.๐๐ บาท 
ร้านพงศ์พันธ์อิเล็คทริค/  

เสนอราคา ๒๒,๕๒๕.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๘๗/๒๕๖๑ 
๙  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

๖. ซื้อวัสดุส านักงาน  
จ านวน ๔๙ รายการ 

๒๕,๖๗๗.๐๐ ๒๕,๖๗๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีเปเปอร์แอนดส์เตชั่น
เนอรี่/ เสนอราคา 

๒๕,๖๗๗.๐๐ บาท 

หจก.เอสพีเปเปอร์แอนด์
สเตช่ันเนอรี/่ เสนอราคา 

๒๕,๖๗๗.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๘๗/๒๕๖๑ 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๗. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครวั ถังขยะ 
ขนาด ๑๒๐ ลติร แบบมีล้อเลิ่อน ฝา
เรียบ (ถังสีน้ าเงิน) จ านวน ๓๕ ใบ 

๕๒,๕๐๐.๐๐ ๕๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วี.ไอ.พี อิควิปเมนท์/ เสนอราคา 

๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

วี.ไอ.พี อิควิปเมนท/์ เสนอ

ราคา ๕๒,๕๐๐.๐๐  บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๘๘/๒๕๖๑ 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๘. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
จ านวน ๑๐ รายการ 

๒๘,๒๖๐.๐๐ ๒๘,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านพงศ์พันธ์อีเล็คทริค/ เสนอ

ราคา ๒๘,๒๖๐.๐๐ บาท 

ร้านพงศ์พันธ์อีเล็คทริค/ 
เสนอราคา 

๒๘,๒๖๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๘๙/๒๕๖๑ 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร   

 
แบบ  สขร. 1 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รบัการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/จา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
๙. ซื้อวัสดุส านักงาน  

จ านวน ๑๗ รายการ 
๗,๗๒๔.๐๐ ๗,๗๒๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.เอสพีเปเปอร์แอนดส์เตชั่น

เนอรี่/ เสนอราคา ๗,๗๒๔.๐๐ 

บาท 

หจก.เอสพีเปเปอร์แอนด์
สเตช่ันเนอรี/่ เสนอราคา 

๗,๗๒๔.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๓๗/๒๕๖๑ 
๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๐. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
จ านวน ๒ รายการ 

๑๗,๓๖๐.๐๐ ๑๗,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๑๗,๓๖๐.๐๐ บาท 

ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๑๗,๓๖๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๙๐/๒๕๖๑ 

๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๑. จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจ าทาง
ชนิด ๒ ชั้น เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวนัที่ 
๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
กระบี่ และ จงัหวัดสุราษฎรธ์านี  

๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ธัมม์บันดาลสุขทัวร/์ เสนอราคา 

๗๒,๐๐๐.๐๐บาท 

ธัมม์บันดาลสุขทัวร์/ เสนอ

ราคา ๗๒,๐๐๐.๐๐บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๙๑/๒๕๖๑ 

๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร   

          
 
                       แบบ  สขร. ๑ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รบัการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/จา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
๑๒. จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้น 

จ านวน ๑ โครงการ 
๒๐,๔๐๐.๐๐ ๒๐,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวมณรีัตน์ นวมนาค/ เสนอ

ราคา ๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท 

นางสาวมณรีัตน์ นวม
นาค/ เสนอราคา 

๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๙๒/๒๕๖๑ 

๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๓. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
จ านวน ๔ รายการ 

๑๐,๖๐๐.๐๐ ๑๐,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๙๓/๒๕๖๑ 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔. ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  
(เครื่องพ่นหมอกควัน)  
จ านวน ๑ เครื่อง 

๕๙,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด/ เสนอราคา 

๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์
กรุ๊ป จ ากัด/ เสนอราคา 

๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๙๔/๒๕๖๑ 
๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๕. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
น้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 
จ านวน ๘ รายการ 

๓๖,๔๘๐.๐๐ ๓๖,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พรนิภา/ เสนอราคา 

๓๖,๔๘๐.๐๐ บาท 

พรนิภา/ เสนอราคา 

๓๖,๔๘๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๙๖/๒๕๖๑ 
๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๖. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
จ านวน ๑ รายการ 

๑๒,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.รุ่งไทยการยางและศูนยล์้อ 
จ ากัด/ เสนอราคา 

๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท 

บจ.รุ่งไทยการยางและศูนย์ล้อ 
จ ากัด/ เสนอราคา 

๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

๑๙๕/๒๕๖๑ 
๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร   

                       
 
                      แบบ  สขร. ๑ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รบัการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซือ้/จา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
๑๗. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  

จ านวน ๕ รายการ 
๑๒,๒๐๐.๐๐ ๑๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ 
เสนอราคา 

๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๙๗/๒๕๖๑ 
๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๘. จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลข
ทะเบียน นข ๓๐๘๑ ราชบุรี 
จ านวน ๑ คัน 

๑๖,๔๐๓.๑๐ ๑๖,๔๐๓.๑๐ เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท โตโยต้าเจริญคา้ ราชบุรี 
(๑๙๖๑) จ ากดั / เสนอราคา 
๑๖,๔๐๓.๑๐ บาท 

บริษัท โตโยต้าเจริญคา้ 
ราชบุรี (๑๙๖๑) จ ากัด / 
เสนอราคา ๑๖,๔๐๓.๑๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๙๘/๒๕๖๑ 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 


