
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2564 

เทศบาลต าบลหนองขาว 

วันที่  31 มกราคม  2564 
ล าดับ 

ที่ 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างซ่อมแซม,ล้างแอร์ 420-60-0037,26 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.วันชยัอิเล็คทริค หจก.วันชยัอิเล็คทริค เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0101/64 ลว.5 ม.ค.64 
2 จ้างซ่อมสว่านกระแทก 058-52-0003 800 800 เฉพาะเจาะจง บ.โชคมงคลทรัพย์ประเสริฐ บ.โชคมงคลทรัพย์ประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0102/64 ลว.5 ม.ค.64 
3 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กรฉ 539 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง บ.โชคมงคลทรัพย์ประเสริฐ บ.โชคมงคลทรัพย์ประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0103/64 ลว.5 ม.ค.64 
4 จ้างซ่อมรถยนต์ กค 7366 3,260 3,260 เฉพาะเจาะจง อู่ณัตเซอร์วิส อู่ณัตเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0104/64 ลว.5 ม.ค.64 
5 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 81-8343 55,250 55,250 เฉพาะเจาะจง อู่ณัตเซอร์วิส อู่ณัตเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0105/64 ลว.5 ม.ค.64 
6 จ้างเปลี่ยนยางรถขยะ 82-9562 กจ 48,360 48,360 เฉพาะเจาะจง บ.รวมยนต์ เรเดียล บ.รวมยนต์ เรเดียล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0106/64 ลว.7 ม.ค.64 
7 จ้างตรวจสภาพรถยนต ์2443 กจ 7,663.61 7,663.61 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้ากาญจนบุรี1995 บ.โตโยต้ากาญจนบุรี1995 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0114/64 ลว.11 ม.ค.64 
8 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุกองช่าง 20 รายการ 97,750.20 97,750.20 เฉพาะเจาะจง หจก.วันชยัการไฟฟ้า หจก.วันชยัการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0115/64 ลว.11 ม.ค.64 
9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ การศึกษา 2 รายการ 5,880 5,880 เฉพาะเจาะจง เลเซอร์แอนด์อิ้งค์ เลเซอร์แอนด์อิ้งค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0116/64 ลว.11 ม.ค.64 

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านฯ การศึกษา 14 รายการ 23,862 23,862 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์ หจก.ศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0117/64 ลว.11 ม.ค.64 
11 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ การศึกษา 3 รายการ 2,745 2,745 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์ หจก.ศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0118/64 ลว.11 ม.ค.64 
12 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุสป. 2 รายการ 1,460 1,460 เฉพาะเจาะจง หจก.วันชยัการไฟฟ้า หจก.วันชยัการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0119/64 ลว.11 ม.ค.64 
13 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ สาธารณสุข 4 รายการ 17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวี เจ เอ็ม ร้านวี เจ เอ็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0120/64 ลว.11 ม.ค.64 
14 จ้างท าป้ายไวนิล ปรับปรุงแผนที่ภาษ ๊5 ป้าย 3,681 3,681 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองกาญจน์การพิมพ ์ ร้านเมืองกาญจน์การพิมพ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0121/64 ลว.11 ม.ค.64 
15 จ้างท าอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม 24 ชดุ 600 600 เฉพาะเจาะจง ดาวลอย เวท ี ดาวลอย เวท ี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0122/64 ลว.19 ม.ค.64 
16 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 10 รายการ 5,135 5,135 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0123/64 ลว.19 ม.ค.64 
17 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 10 รายการ 8,085 8,085 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0124/64 ลว.19 ม.ค.64 
18 จ้างตรวจสภาพรถตู้ นข 1735 กจ 2,219.18 2,219.18 เฉพาะเจาะจง บ. ช.เอราวัณมอเตอร์ กจ บ. ช.เอราวัณมอเตอร์ กจ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0125/64 ลว.19 ม.ค.64 
19 จ้างท าป้ายไวนิล สาธารณสุข 4 รายการ 6,816 6,816 เฉพาะเจาะจง ปรมินทร์ เอกจิต ปรมินทร์ เอกจิต เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0126/64 ลว.20 ม.ค.64 
20 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 478-56-0003  2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์แอนด์อิ้งค์ ร้านเลเซอร์แอนด์อิ้งค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0127/64 ลว.21 ม.ค.64 
21 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง สป. 22 รายการ 20,923.08 20,923.08 เฉพาะเจาะจง บ.ยงเฮ้าส์ บ.ยงเฮ้าส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0128/64 ลว.22 ม.ค.64 
22 ซ้ือหนังสือพิมพ์ส านักงาน ก.พ.64 190 190 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0129/64 ลว.27 ม.ค.64 
23 ซ้ือหนังสือพิมพ์ห้องสมุด ก.พ.64 380 380 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0130/64 ลว.27 ม.ค.64 
24 ซ้ือหนังสือพิมพ์ศาลาเรียนรู้ ก.พ.64 2,520 2,520 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0131/64 ลว.27 ม.ค.64 
25 จ้างรถแม็คโคขุดต้นไม้ 15 ชม. 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ศิรสิทธิ์ กลัดเพชร์ ศิรสิทธิ์ กลัดเพชร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0132/64 ลว.28 ม.ค.64 
26 ซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 1 ชุด 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเค เอส เอ็ม ร้านเค เอส เอ็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0133/64 ลว.29 ม.ค.64 
27 ซ้ือเครื่องยนต์เบนซิน 5.6 แรงม้า 1 ชดุ 25,900 25,900 เฉพาะเจาะจง หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 

2515 
หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 
2515 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0134/64 ลว.29 ม.ค.64 
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28 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง สาธารณสุขอื่น ก.พ.64 1,173 1,173 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0194/64 ลว.29 ม.ค.64 
29 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง สาธารณสุข ก.พ.64 20,453.40 20,453.40 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0195/64 ลว.29 ม.ค.64 
30 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กองช่าง ก.พ.64 4,137.80 4,137.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0196/64 ลว.29 ม.ค.64 
31 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ป้องกัน ก.พ.64 1,537.60 1,537.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0197/64 ลว.29 ม.ค.64 
32 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง สป. ก.พ.64 4,014.15 4,014.15 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0198/64 ลว.29 ม.ค.64 
33 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศพด.ทต.หนองขาว 29,199.52 29,199.52 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมท่าม่วง สหกรณ์โคนมท่าม่วง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0059/64-2 ลว.7 ม.ค.64 
34 ซ้ืออาหารเสริม(นม) รร.อนุบาล 74,751.46 74,751.46 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมท่าม่วง สหกรณ์โคนมท่าม่วง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0060/64-2 ลว.7 ม.ค.64 
35 ซ้ืออาหารเสริม(นม) รร.วัดอินทาราม 202,639.50 202,639.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมท่าม่วง สหกรณ์โคนมท่าม่วง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0061/64-2 ลว.7 ม.ค.64 

 
 

 
 


