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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 ๘๒-๑๓๙๖ 
ราชบุร ีจ านวน ๑ คัน 

๕,๕๕๐.๐๐ ๕,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
นายยุทธนา วีรเสนีย์/ เสนอ

ราคา ๕,๕๕๐.๐๐ บาท 

 

นายยุทธนา วีรเสนีย/์ 

เสนอราคา ๕,๕๕๐.๐๐ บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๒๔/๒๕๖๑ 
๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 

๒. ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ ๑๕,๒๐๐.๐๐ ๑๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อานนท์ผ้าไทย/ เสนอราคา 
๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

อานนท์ผ้าไทย/ เสนอ

ราคา ๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๓๐/๒๕๖๑ 
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

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

๒๘๓,๓๕๑.๘๘ ๒๘๓,๓๕๑.๘๘ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพ/ เสนอ

ราคา ๒๘๓,๓๕๑.๘๘ บาท 

สหกรณ์โคนมหนองโพ/ 
เสนอราคา 
๒๘๓,๓๕๑.๘๘ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

S๕/๒๕๖๑ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๔. ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองโพ 
ประจ าภาคเรียนที ่๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๔๑,๘๓๓.๘๖ ๔๑,๘๓๓.๘๖ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพ/ เสนอ

ราคา ๔๑,๘๓๓.๘๖ บาท 

สหกรณ์โคนมหนองโพ/ 
เสนอราคา 
๔๑,๘๓๓.๘๖ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

S๖/๒๕๖๑ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๕. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
จ านวน ๑ รายการ  

๙,๙๖๐.๐๐ ๙,๙๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๙,๙๖๐.๐๐ บาท 

ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ 

เสนอราคา ๙,๙๖๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๑๒๔/๒๕๖๑  
๙ พฤษภาคม  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 
๖. จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 

จ านวน ๔๑ เครื่อง 
๑๘,๒๐๐.๐๐ ๑๘,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านฟ้าใสแอร/์ เสนอราคา 
๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านฟ้าใสแอร/์ เสนอราคา 
๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๓๒/๒๕๖๑ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๗. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
จ านวน ๔ รายการ 

๘,๖๖๐.๐๐ ๘,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๘,๖๖๐.๐๐ บาท 

ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ 

เสนอราคา ๘,๖๖๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๒๖/๒๕๖๑ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๘. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมจอ LED) 
จ านวน ๑ ชุด  

๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ 

เสนอราคา ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๓๓/๒๕๖๑ 
๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 

๙. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์) จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๑,๙๐๐.๐๐ ๑๑,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ เสนอ

ราคา ๑๑,๙๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบางแพคอมพิวเตอร/์ 
เสนอราคา 
๑๑,๙๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๓๔/๒๕๖๑ 
๑๘ พฤษภาคม 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 
๑๐. จ้างเหมาบุคคลส ารวจข้อมูลจ านวน

สุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมวในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนอง
โพ (หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗ และหมู่ที ่๙) 
จ านวน ๒,๙๔๐ ตัว ในอัตราตัวละ    
๓ บาท (ให้แล้วเสร็จภายในวันที่   
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
จ านวน  ๑ คน 

๘,๘๒๐.๐๐ ๘,๘๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสยาม สสี าล/ี เสนอราคา 
๘,๘๒๐.๐๐บาท 

นายสยาม สสี าล/ี เสนอ
ราคา ๘,๘๒๐.๐๐บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

B๒๗/๒๕๖๑  
๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 

๑๑. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
จ านวน ๖ รายการ 

๑๗,๘๕๐.๐๐ ๑๗,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านพงศ์พันธ์อีเล็คทริค/ เสนอ

ราคา ๑๗,๘๕๐.๐๐ บาท 

ร้านพงศ์พันธ์อีเล็คทริค/ 
เสนอราคา 
๑๗,๘๕๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๓๕/๒๕๖๑ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๒. จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน
และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จ านวน ๒ รายการ 

๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

 
นางสาวธิดารตัน์ ตัณทานนท์/ 

เสนอราคา ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

นางสาวธิดารตัน์ ตัณทา
นนท์/ เสนอราคา 
๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

M๑๓๖/๒๕๖๑  
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

         


