แบบ สขร.1
สรุ ปผลการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตาบลหนองขาว
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ที่
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

งานที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

31,400.00

31,400.00

เฉพาะเจาะจง นายเหิน วงศ์ดี

นายเหิน วงศ์ดี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง นายเหิน วงศ์ดี

นายเหิน วงศ์ดี

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

531,400.00

531,400.00

ห้างหุน
้ ส่วนจากัด วันชัยอีเล็ คทริค
(2003)

เสนอราคาต่าสุด

2,133.58

2,133.58

111,060.00

111,060.00

21,600.00

21,600.00

7,000.00

เครือ
่ งปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER)
ขนาด 18,000 บีทียู (ติดตัง้ ทีห
่ อ
้ งสมุดประชาชน
เทศบาลต.หนองขาว), เครือ
่ งปรับอากาศแบบแขวน
(ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู ติดตัง้ ที่
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ กเทศบาลตาบลหนองขาว (ห้อง
นิทาน), เครือ
่ งปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ
INVERTER) ขนาด 24,000 บีทีย,ู
เครือ
่ งปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER)
ขนาด 30,000 บีทีย,ู เครือ
่ งปรับอากาศแบบแขวน
(ระบบ INVERTER) ขนาด 36,000 บีทียู

วงเงินที่จะซื้ อ ราคากลาง
หรื อจ้าง

วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

คัดเลือก

รายชื่ อผูเ้ สนอราคา

ห้างหุน
้ ส่วนจากัด วันชัยอีเล็คทริค
(2003)

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ ์ สิทธิสร

นายสมศักดิ ์ สิทธิสร

เฉพาะเจาะจง ร้านช.รวมภัณฑ์

ร้านช.รวมภัณฑ์

7,000.00

เฉพาะเจาะจง นายทิวา สมานทรัพย์

นายทิวา สมานทรัพย์

49,460.00

49,460.00

เฉพาะเจาะจง นายทิวา สมานทรัพย์

นายทิวา สมานทรัพย์

33,849.00

33,849.00

เฉพาะเจาะจง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

89,601.56

89,601.56

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนมท่าม่วง จากัด

สหกรณ์ โคนมท่าม่วง จากัด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่
2/2564 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองขาว

36,816.56

36,816.56

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนมท่าม่วง จากัด

สหกรณ์ โคนมท่าม่วง จากัด

234,302.84

234,302.84

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนมท่าม่วง จากัด

สหกรณ์ โคนมท่าม่วง จากัด

3,890.00

3,890.00

เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย

ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย

446

446

เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาพาณิชย์

ร้านวัฒนาพาณิชย์

จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร ขนาด 12 ทีน
่ ่งั
ปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน
816230 กาญจนบุรี
จัดซื้อน้ายาฆ่าเชื้อโควิด19
1) รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซื่งบริการ
จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 ชัน
้ (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว)
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ งานกองช่าง จานวน 10
รายการ

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่
2/2564 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
จัดซื้อวัสดุการเกษตร งานสานักปลัด จานวน 1
รายการ
จัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง งานสานักปลัด จานวน 7 รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษท
ั ช.เอราวัณมอเตอร์ กาญจนบุรี จบริ
ากัษดท
ั ช.เอราวัณมอเตอร์ กาญจนบุรี จากัด

ห้างหุน
้ ส่วนจากัด วันชัยการไฟฟ้ า
2530

ห้างหุน
้ ส่วนจากัด วันชัยการไฟฟ้ า
2530

เลขที่และวันที่ของสัญญา
CNTR-00001/65

19/11/2564

CNTR-00002/65

19/11/2564

CNTR-00003/65

22/11/2564

CNTR-00033/65

24/11/2564

CNTR-00049/65

25/11/2564

CNTR-00050/65

25/11/2564

CNTR-00051/65

25/11/2564

CNTR-00052/65

25/11/2564

CNTR-00053/65

25/11/2564

CNTR-00060/65-3

25/11/2564

เสนอราคาต่าสุด

CNTR-00061/65-3

25/11/2564

เสนอราคาต่าสุด

CNTR-00062/65-3

25/11/2564

CNTR-00064/65

25/11/2564

CNTR-00065/65

25/11/2564

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

จัดจ้างซ่อมแซมเครือ
่ งตัดแต่งกิง่ ไม้ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองขาว ยีห
่ อ
้ KASEI
SLP600s เลขครุภณ
ั ฑ์ 442620011 จานวน 1
รายการ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์สานักงานเทศบาล ต.ค.64 จานวน
180 ฉบับ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์หอ
้ งสมุดประชาชนและศาลาการ
เรียนรูช
้ ุมชน 9 แห่ง ต.ค.64 จานวน 319 ฉบับ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสานักปลัด จานวน 23
รายการ
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ งานสานักปลัด ตค.
64 จานวน 1 งาน
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ กองคลัง ตค.64
จานวน 1 งาน
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ กองช่าง ต.ค.64
จานวน 1 งาน
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ งานสาธารณสุข
ต.ค.64 จานวน 1 งาน
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ งานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตค.64 จานวน 1 งาน
จัดซื้อหนังสือพิมพ์สานักงานเทศบาล พ.ย.64 จานวน
220 ฉบับ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์หอ
้ งสมุดประชาชนและศาลาการ
เรียนรูช
้ ุมชน 9 แห่ง พ.ย.64 จานวน 312 ฉบับ

เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร นากอง

นายอิทธิกร นากอง

เสนอราคาต่าสุด

CNTR-00074/65

26/11/2564

180

เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิน
่ สุคนธ์

สุนทร กลิน
่ สุคนธ์

เสนอราคาต่าสุด

CNTR-00075/65

29/11/2564

3,190.00

3,190.00

เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิน
่ สุคนธ์

สุนทร กลิน
่ สุคนธ์

เสนอราคาต่าสุด

CNTR-00076/65

29/11/2564

21,855.00

21,855.00

เฉพาะเจาะจง ร้านกอล์ ฟเกมส์การค้า

ร้านกอล์ ฟเกมส์การค้า

CNTR-00077/65

29/11/2564

6,256.00

6,256.00

เฉพาะเจาะจง บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

CNTR-00078/65

29/11/2564

1,527.00

1,527.00

เฉพาะเจาะจง บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

CNTR-00079/65

29/11/2564

2,723.80

2,723.80

เฉพาะเจาะจง บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

CNTR-00080/65

29/11/2564

24,471.40

24,471.40

เฉพาะเจาะจง บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

CNTR-00081/65

29/11/2564

938.8

938.8

เฉพาะเจาะจง บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

บริษท
ั ไอเอสเค บิสซิเนส จากัด

เสนอราคาต่าสุด

CNTR-00082/65

29/11/2564

220

220

เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิน
่ สุคนธ์

สุนทร กลิน
่ สุคนธ์

เสนอราคาต่าสุด

CNTR-00083/65

30/11/2564

3,120.00

3,120.00

เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิน
่ สุคนธ์

สุนทร กลิน
่ สุคนธ์

เสนอราคาต่าสุด

CNTR-00084/65

30/11/2564

4,700.00

4,700.00

180

