
                                                                                                                                                                                              
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
 

 
                                                                                                                                                                                             แบบ  สขร. 1 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงนิที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 

๑. ซื้อวัสดุส านักงาน (แบบพิมพ์)  
จ านวน ๙ รายการ 

๒๐,๔๔๗.๐๐ ๒๐,๔๔๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง/ เสนอราคา 

๒๐,๔๔๗.๐๐บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการ
ปกครอง/ เสนอราคา 

๒๐,๔๔๗.๐๐บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

หมายเหตุ 
 (จัดซื้อกับหน่วยงานภาครัฐ) 

๒. จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมี
ก าจัดยุง จ านวน 2 เครื่อง 

๖,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ขันสาคร/ เสนอ

ราคา ๖,๖๐๐.๐๐ บาท 
นายธวัชชัย ขันสาคร/ เสนอ

ราคา  ๖,๖๐๐.๐๐ บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๒/๒๕๖๑ 
๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๓. จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวในพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ และภายใน
บริเวณวัดเขาช่องพราน ของ
อ าเภอโพธาราม จ านวน 1 วัน 

๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโสภณคัลเลอร์แล็บ/ เสนอ

ราคา ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
ร้านโสภณคลัเลอร์แล็บ/ เสนอ

ราคา  ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๓๑/๒๕๖๑ 
๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๔. ซื้อต้นดาวเรืองพร้อมออกดอก 
ขนาดถุงด า 4x6 นิ้ว  
จ านวน 6,000 ต้น 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายแอ๊ต สีวัดทานัง/ เสนอราคา 
๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

นายแอ๊ต สีวดัทานัง/ เสนอ
ราคา  ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๓๐/๒๕๖๑ 

๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
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                                                                                                                                                                              แบบ  สขร. 1 
ล าดับ

ที ่
 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
๕. จ้างป้ายไวนิลขอเชิญประชาชน

ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ขนาด 
220 X 480 ซม. จ านวน 4 ผืน 

๕,๐๖๘.๐๐ ๕,๐๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแฝดโฆษณา/ เสนอ
ราคา ๕,๐๖๘.๐๐ บาท 

ร้านแฝดโฆษณา/ เสนอ
ราคา ๕,๐๖๘.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๓/๒๕๖๑ 
๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๖. ซื้อหินคลุกสเปค จ านวน 13 คิว ๕๒๐๐.๐๐ ๕๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสิรินันท์/ เสนอราคา 
๕๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านโชคสิรินนัท์/ เสนอ
ราคา ๕๒๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๓๐/๒๕๖๑ 
๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๗. จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) 
หมายเลขทะเบียน นข 3081 
ราชบุรี จ านวน 1 คัน 

๗,๙๔๕.๘๒ ๗,๙๔๕.๘๒ เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเจริญค้า
ราชบุรี(1961)จ ากัด/ เสนอ
ราคา ๗,๙๔๕.๘๒ บาท 

บริษัทโตโยต้าเจริญค้า
ราชบุรี(1961)จ ากัด/ 
เสนอราคา ๗,๙๔๕.๘๒ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๔/๒๕๖๑ 
๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๘. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๗,๗๐๐.๐๐ ๑๗,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบอสบริ้งค/์ เสนอราคา 
๑๗,๗๐๐.๐๐บาท 

ร้านบอสบริง้ค์/ เสนอ
ราคา ๑๗,๗๐๐.๐๐บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๓๓/๒๕๖๑ 
๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

         


