
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน กรกฎาคม 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. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  

จ านวน ๑๒ รายการ 
๑๕,๕๙๔.๐๐ ๑๕,๕๙๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านบอสบริ้งค์/ เสนอราคา 

๑๕,๕๙๔.๐๐ บาท 

 

ร้านบอสบริ้งค์/ เสนอ

ราคา ๑๕,๕๙๔.๐๐ 
บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๗๔/๒๕๖๑ 
 ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

๒. ซื้อวัสดุส านักงาน  
จ านวน ๔ รายการ 

๑๓,๓๒๐.๐๐ ๑๓,๓๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีเปเปอร์แอนดส์เตชั่น
เนอรี่/ เสนอราคา 

๑๓,๓๒๐.๐๐ บาท 

หจก.เอสพีเปเปอร์แอนด์
สเตช่ันเนอรี/่ เสนอราคา 
๑๓,๓๒๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๗๕/๒๕๖๑ 

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓. ซื้อวัสดุส านักงาน  
จ านวน ๑๕ รายการ 

๙,๒๑๑.๐๐ ๙,๒๑๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีเปเปอร์แอนดส์เตชั่น

เนอรี่/ เสนอราคา ๙,๒๑๑.๐๐ 

บาท 

หจก.เอสพีเปเปอร์แอนด์
สเตช่ันเนอรี/่ เสนอราคา 
๙,๒๑๑.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๓๓/๒๕๖๑  
 ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๔. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๙๖ 
จ านวน ๑ คัน 

๗,๕๕๐.๐๐ ๗,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
นายยุทธนา วีรเสนีย์/ เสนอราคา 

๗,๕๕๐.๐๐ บาท 
นายยุทธนา วีรเสนีย/์ 

เสนอราคา ๗,๕๕๐.๐๐ 
บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๓๔/๒๕๖๑ 

๙ กรกฎาคม 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

ในการซื้อ/จ้าง 
๕. ซื้อสารเคมีฉีดพ่นก าจัดยุงลาย

และทรายเคลือบสารเคมีก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย จ านวน ๒ รายการ 

๑๗,๗๐๐.๐๐ ๑๗,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด/ เสนอราคา 
๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์
กรุ๊ป จ ากัด/ เสนอราคา 
๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๗๙/๒๕๖๑  
 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

๖. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน  
๘๒-๑๓๙๖ จ านวน ๑ คัน 

๒๒,๘๐๐.๐๐ ๒๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพลอย รุธันว์/ เสนอราคา 
๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท 

นายพลอย รุธันว/์ เสนอ

ราคา ๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๗๘/๒๕๖๑    
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

๗. จ้ างเหมาตรวจเช็ คและซ่ อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ า หมายเลข
ทะเบียน  ป ๖๕๑๙ ราชบุรี รถดับเพลิง 
หมายเลขทะเบียน ป ๒๒๓๒ ราชบุรี และ
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๔๐ 
ราชบุรี จ านวน ๓ คัน 

๑๑,๒๔๐.๐๐ ๑๑,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพลอย รุธันว์/ เสนอราคา 
๑๑,๒๔๐.๐๐ บาท 

นายพลอย รุธันว์/ เสนอ

ราคา ๑๑,๒๔๐.๐๐ บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๘๐/๒๕๖๑  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน กรกฎาคม 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

ในการซื้อ/จ้าง 
๘. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ จ านวน ๒ รายการ 
๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
โพธาราม อุปกรณ์การแพทย์ /  

เสนอราคา  ๕,๔๐๐.๐๐ บาท 
โพธาราม อุปกรณ์การแพทย์ /  

เสนอราคา  ๕,๔๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๓๕/๒๕๖๑ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๙. ซื้อวัสดุส านักงาน  
จ านวน ๑ รายการ 

๑๘,๕๕๗.๐๐ ๑๘,๕๕๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล เฟอร์นิเจอร/์ เสนอราคา 

๑๘,๕๕๗.๐๐ บาท 

ร้านไพศาล เฟอร์นิเจอร/์ เสนอ

ราคา ๑๘,๕๕๗.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๘๒/๒๕๖๑  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๐. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
จ านวน ๓๐ รายการ 

๓๒,๖๕๐.๐๐ ๓๒,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบอสบริ้งค/์ เสนอราคา 

๓๒,๖๕๐.๐๐ บาท 

ร้านบอสบริ้งค/์ เสนอราคา 

๓๒,๖๕๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๘๑/๒๕๖๑  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑. ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองโพ ประจ า
ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 

๔๔๐.๕๘ ๔๔๐.๕๘ เฉพาะเจาะจง สหกรณโ์คนมหนองโพ / เสนอราคา 

๔๔๐.๕๘ บาท 

สหกรณโ์คนมหนองโพ / เสนอ

ราคา ๔๔๐.๕๘ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

S๙/๒๕๖๑ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 


