
 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2564 

เทศบาลต าบลหนองขาว 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 
ล าดับ 

ที่ 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต้ังและรื้อถอน 6 หลัง 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ดิลก สง่าโฉม ดิลก สง่าโฉม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0135/64 ลว.5 ก.พ.64 
2 ซ้ือนาฬิกาดิจิตอล 1 เรือน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนาทีทองกรอบรูป ร้านนาทีทองกรอบรูป เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0136/64 ลว.5 ก.พ.64 
3 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 8 รายการ 11,258 11,258 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุร ี หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุร ี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0139/64 ลว.9 ก.พ.64 
4 จ้างท าตรายาง กองคลัง 2 รายการ 540 540 เฉพาะเจาะจง หจก.ระพงษ ์ หจก.ระพงษ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0140/64 ลว.9 ก.พ.64 
5 จ้างท าตรายาง สป. 2 รายการ 270 270 เฉพาะเจาะจง หจก.ระพงษ ์ หจก.ระพงษ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0141/64 ลว.9 ก.พ.64 
6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 17 รายการ 15,695 15,695 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0142/64 ลว.10 ก.พ.64 
7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 11 รายการ 30,770 30,770 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0143/64 ลว.10 ก.พ.64 
8 ซ้ือวัสดุส านักงาน สป. 8 รายการ 21,130 21,130 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุร ี หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุร ี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0144/64 ลว.10 ก.พ.64 
9 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 81-6231 

จ านวน 8 รายการ 
12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง อาทิตย์ ลีสุขสาม อาทิตย์ ลีสุขสาม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0145/64 ลว.10 ก.พ.64 

10 ซ้ือถังขยะพลาสติก 30 ใบ 39,900 39,900 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่งมีพาณิชย ์ ร้านมั่งมีพาณิชย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0148/64 ลว.11 ก.พ.64 
11 ซ้ือวัสดุส านักงาน การศึกษา 26 รายการ 19,625 19,625 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุร ี หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุร ี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0149/64 ลว.15 ก.พ.64 
12 ซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ กค 7366 กจ 1 ลูก 3,424 3,424 เฉพาะเจาะจง ร้านสกลกาญจน์ออโต้เซลล์ ร้านสกลกาญจน์ออโต้เซลล์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0150/64 ลว.15 ก.พ.64 
13 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ Epson,Brother TN2460 5,470 5,470 เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์แอนด์อิ้งค์ ร้านเลเซอร์แอนด์อิ้งค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0151/64 ลว.16 ก.พ.64 
14 จ้างถ่ายเอกสารคู่มืองานทะเบยีนและสญัชาติ 1 

เล่ม 
190 190 เฉพาะเจาะจง มาลัย มลสวัสดิ ์ มาลัย มลสวัสดิ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0152/64 ลว.16 ก.พ.64 

15 จ้างท าหนังสือคู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น 
1,600 เล่ม 

28,800 28,800 เฉพาะเจาะจง ร้านวิไลวรรณการค้า ร้านวิไลวรรณการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0153/64 ลว.17 ก.พ.64 

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จิตอาสาวันพระราชสมภพ ร.2 
จ านวน 6 รายการ 

8,705 8,705 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุร ี หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุร ี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0154/64 ลว.18 ก.พ.64 

17 ซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ ร.2 พร้อมใส่กรอบ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านนาทีทองกรอบรูป ร้านนาทีทองกรอบรูป เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0155/64 ลว.18 ก.พ.64 
18 จ้างท าป้ายไวนิลจิตอาสาพระราชทาน 1 ป้าย 1,237.50 1,237.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองกาญจน์การพิมพ ์ ร้านเมืองกาญจน์การพิมพ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0157/64 ลว.18 ก.พ.64 
19 ซ้ือน้ าดื่มและน้ าแข็งจิตอาสา 2 รายการ 1,075 1,075 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0156/64 ลว.18 ก.พ.64 
20 จ้างท าป้ายไวนิลและแผ่นพับการเลือกตัง้ 30,870 30,870 เฉพาะเจาะจง ปรมินทร์ เอกจิต ปรมินทร์ เอกจิต เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0158/64 ลว.22 ก.พ.64 
21 ซ้ือหนังสือพิมพ์ส านักงาน มี.ค.64 230 230 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0159/64 ลว.24 ก.พ.64 
22 ซ้ือหนังสือพิมพ์ห้องสมุด มี.ค.64 440 440 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0160/64 ลว.24 ก.พ.64 
23 ซ้ือหนังสือพิมพ์ศาลาเรียนรู้ มี.ค.64 2,790 2,790 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0161/64 ลว.24 ก.พ.64 
24 ซ้ือแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง 37,028 37,028 เฉพาะเจาะจง บ.เสด็จเต่ียให้โชค จ ากัด บ.เสด็จเต่ียให้โชค จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0162/64 ลว.25 ก.พ.64 
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หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
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25 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ป้องกัน มี.ค.64 1,943.80 1,943.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0248/64 ลว.26 ก.พ.64 
26 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง สป. มี.ค.64 11,391 11,391 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0249/64 ลว.26 ก.พ.64 
27 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กองช่าง มี.ค.64 5,678.20 5,678.20 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0250/64 ลว.26 ก.พ.64 
28 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง สาธารณสุข มี.ค.64 22,063.90 22,063.90 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0251/64 ลว.26 ก.พ.64 

 
 
 


