
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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                                                                                                                                                                                             แบบ  สขร. 1 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รบัการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/จา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้/จ้าง 
๑. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๑๗๘ 
จ านวน ๑ คัน  

๑๗,๗๗๐.๐๐ ๑๗,๗๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
นายยุทธนา วีรเสนีย์/ เสนอราคา 
๑๗,๗๗๐.๐๐ บาท 

 

นายยุทธนา วีรเสนีย/์ 
เสนอราคา 
๑๗,๗๗๐.๐๐ บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๓๗/๒๕๖๑ 
๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 

๒. ซื้ออาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 

๘,๕๕๐.๓๖   ๘,๕๕๐.๓๖   เฉพาะเจาะจง สหกรณโ์คนมหนองโพ / เสนอราคา 

๘,๕๕๐.๓๖  บาท 

 

สหกรณโ์คนมหนองโพ / เสนอ

ราคา ๘,๕๕๐.๓๖  บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

S๗/๒๕๖๑  
๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 

๓. จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานฯ ของคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้น าท้องถิ่นในเขต
เทศบาลต าบลหนองโพ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๘๔ คน 

๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางทัตพร  แก้วทอง/ เสนอราคา 

๖,๓๐๐.๐๐ บาท 

 

นางทัตพร  แก้วทอง/ เสนอ

ราคา ๖,๓๐๐.๐๐ บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๒๘/๒๕๖๑  
๑๔  มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

๔. จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานฯ ของ
คณะกรรมการสตรีอาสาพฒันาเทศบาล
ต าบลหนองโพประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๑ จ านวน ๗๐ คน 

๕,๒๕๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
นางทัตพร  แก้วทอง / เสนอราคา 
๕,๒๕๐.๐๐ บาท 

 

นางทัตพร  แก้วทอง / เสนอ

ราคา ๕,๒๕๐.๐๐ บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๒๙/๒๕๖๑ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน มิถุนายน 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 
๕. ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองโพ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(เพ่ิมเติม) 

๖๓๗.๙๘ ๖๓๗.๙๘ เฉพาะเจาะจง 

 
สหกรณโ์คนมหนองโพ / เสนอราคา 
๖๓๗.๙๘ บาท 

 

สหกรณโ์คนมหนองโพ / 

เสนอราคา ๖๓๗.๙๘ 

บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

S๘/๒๕๖๑ 
๑๔  มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. ซื้อวัสดุส านักงาน  
จ านวน ๓ รายการ 

๒๖,๒๐๐.๐๐  ๒๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล เฟอร์นิเจอร ์/ เสนอราคา 
๒๖,๒๐๐.๐๐  บาท 

 

ร้านไพศาล เฟอร์นิเจอร ์/ 
เสนอราคา ๒๖,๒๐๐.๐๐  บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๓๙/๒๕๖๑  
๑๔  มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

๗. จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการสตรีอาสา
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองโพ และกลุ่ม
สตรีต าบลหนองโพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ คัน ไปยังจังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และจังหวัด
หนองคาย ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธร์ัตน์ จ ากดั/ เสนอราคา 

๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท พันธร์ัตน์ จ ากดั/ 
เสนอราคา 

๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๔๐/๒๕๖๑  
๑๘ มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 



 
                                                                                                                                                                                              

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน มิถุนายน 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 
๘. จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ โครงการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผูน้ า
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน  
๒  คนั ไปยังจังหวดัเพชรบรูณ์ จังหวัดเลย 
และจังหวัดหนองคาย ระหว่างวนัที ่
๒๐  – ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท พันธร์ัตน์ จ ากดั/ เสนอราคา 

๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
บริษัท พันธร์ัตน์ จ ากดั/ 
เสนอราคา 

๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M141/๒๕๖๑ 
๑๘  มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

๙. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ 
รายการ 

๑๗,๔๗๐.๐๐ ๑๗,๔๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  จอมบึงคอมพิวเตอร/์ เสนอราคา 

๑๗,๔๗๐.๐๐บาท 

 

จอมบึงคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๑๗,๔๗๐.๐๐บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๔๓/๒๕๖๑  
๑๙  มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

๑๐. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
จ านวน ๒ รายการ 

๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอราคา 

๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ 

เสนอราคา ๑๘,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๔๔/๒๕๖๑  
 ๑๙ มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

๑๑. จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมหอถัง
แชมเปญ จ านวน ๗ รายการ 

๕๒,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
นายธีระชัย เพ็ญพิบลูรตันา/ 

เสนอราคา ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

นายธีระชัย เพ็ญพิบลู
รัตนา/ เสนอราคา 
๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๔๕/๒๕๖๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ 



 
 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

 
  แบบ  สขร. 1 

                                                                                                                                                                                             
ล าดับ

ที ่
 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินทีจ่ะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รบัการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/จา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
๑๒. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

(ไมโครโฟน ชนิด Dynamic 
จ านวน ๒ ตัว) 

๗๐๐๐.๐๐ ๗๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
อ.แสงทองอเิลค็ทรคิ/ เสนอราคา  
๗,๐๐๐ บาท 

อ.แสงทองอเิลค็ทรคิ/ เสนอ

ราคา  ๗,๐๐๐ บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๓๐/๒๕๖๑ 
๒๕  มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

๑๓. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(เครื่องขยายเสียง จ านวน ๒ 
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) 

๓๖,๕๐๐.๐๐ ๓๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  อ.แสงทองอเิลค็ทริค/ เสนอราคา 

๓๖,๕๐๐.๐๐บาท 

 

อ.แสงทองอเิลค็ทรคิ/ เสนอ

ราคา ๓๖,๕๐๐.๐๐บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๔๖/๒๕๖๑  
๒๕  มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

๑๔. ซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการ
ผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร
ในชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโพ
และชมรมผู้สูงอายุฯ จ านวน  
๕ รายการ 

๙,๔๖๐.๐๐ ๙,๔๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งเมี่ยหล/ี เสนอราคา 

๙,๔๖๐.๐๐ บาท 

 

ร้านตั้งเมี่ยหล/ี เสนอราคา 

๙,๔๖๐.๐๐ บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๓๑/๒๕๖๑  
 ๒๕ มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

๑๕. จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วย
สมุนไพรในชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโพและ
ชมรมผู้สูงอายุฯ จ านวน ๘๐ คน 

๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
นางทัตพร แก้วทอง/ เสนอราคา 
๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

นางทัตพร แก้วทอง/ 

เสนอราคา ๖,๐๐๐.๐๐ 

บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๓๒/๒๕๖๑   

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน มิถุนายน 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 
๑๖. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทาพ้ืนถนน) 

จ านวน ๓ รายการ 
๑๑,๕๕๐.๐๐ ๑๑,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านแสนนภัทร/ เสนอราคา 

๑๑,๕๕๐.๐๐ บาท 
ร้านแสนนภัทร/ เสนอราคา 

๑๑,๕๕๐.๐๐ บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๗๓/๒๕๖๑ 
๒๖  มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

         

         

         


