
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2563 

เทศบาลต าบลหนองขาว 

วันที่  31 ธันวาคม  2563 
ล าดับ 

ที่ 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร สป. 2 รายการ 1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0064/64 ลว.3 ธ.ค.63 
2 ซ้ือดอกไม้ประดับ 300 ต้น 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาไม้ประดับ ร้านมุกดาไม้ประดับ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0065/64 ลว.3 ธ.ค.63 
3 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 262 262 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองขาว กอ๊ปปี ๊ ร้านหนองขาว กอ๊ปปี ๊ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0066/64 ลว.3 ธ.ค.63 
4 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 483-60-0023 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์แอนด์อิ้งค์ ร้านเลเซอร์แอนด์อิ้งค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0067/64 ลว.3 ธ.ค.63 
5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง สป. 14 รายการ 20,870 20,870 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย ร้านเจ.ซี.ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0068/64 ลว.3 ธ.ค.63 
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน สป. 25 รายการ 11,513 11,513 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์ หจก.ศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0069/64 ลว.3 ธ.ค.63 
7 จ้างซ่อมมอเตอร์บ าบัดน้ าเสียสระหมู่ 12 8,200 8,200 เฉพาะเจาะจง หจก.เอชเอชแอลกรุ๊ป หจก.เอชเอชแอลกรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0070/64 ลว.3 ธ.ค.63 
8 จ้างซ่อมประตูห้องเรียน รร.อนุบาล 6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง ร้านจิวอลูมิเนียม ร้านจิวอลูมิเนียม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0071/64 ลว.7 ธ.ค.63 
9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 2 รายการ 36,750 36,750 เฉพาะเจาะจง พิมพา สีสุข พิมพา สีสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0077/64 ลว.9 ธ.ค.63 

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน สป. 5 รายการ 2,393 2,393 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์ หจก.ศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0078/64 ลว.9 ธ.ค.63 
11 จ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่งานมอบ

วุฒิบัตร รร.ผู้สูงอาย ุ
30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ประภาภรณ์ มังกะโรทัย ประภาภรณ์ มังกะโรทัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0079/64 ลว.9 ธ.ค.63 

12 จ้างเหมาติดต้ังไฟประดับและเครื่องเสียง
งานมอบวุฒิบัตร รร.ผู้สูงอาย ุ

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง สุพล สู้ภัยพาล สุพล สู้ภัยพาล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0081/64 ลว.14 ธ.ค.63 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ราง
ยูฝาตะแกรงเหล็ก 

410,000 410,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นันท์มนัสการชา่ง หจก.นันท์มนัสการชา่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0080/64 ลว.14 ธ.ค.63 

14 จ้างท าป้ายไวนิลพธิีเปิดสนามกีฬา 1 ปา้ย 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง ปรมินทร์ เอกจิต ปรมินทร์ เอกจิต เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0082/64 ลว.15 ธ.ค.63 
15 จ้างถ่ายเอกสารแผนอัตราก าลัง 3 ปี 5 เล่ม 465 465 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองขาว กอ๊ปปี ๊ ร้านหนองขาว กอ๊ปปี ๊ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0083/64 ลว.15 ธ.ค.63 
16 จ้างท าปฏิทิน พ.ศ.2564 1,500 ฉบับ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองกาญจนก์ารพมิพ์ ร้านเมืองกาญจนก์ารพมิพ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0084/64 ลว.21 ธ.ค.63 
17 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-57-0053 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านกัปตันน๊ตบุ๊คเซอร์วิส ร้านกัปตันน๊ตบุ๊คเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0085/64 ลว.22 ธ.ค.63 
18 ซ้ือทรายอะเบทก าจัดยุงลาย 9 ถัง 40,500 40,500 เฉพาะเจาะจง กัลยวีร์  จีรโชติวรศิร ิ กัลยวีร์  จีรโชติวรศิร ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0086/64 ลว.22 ธ.ค.63 
19 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-7480 35,554 35,554 เฉพาะเจาะจง อาทิตย์ ลีสขุสาม อาทิตย์ ลีสขุสาม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0087/64 ลว.22 ธ.ค.63 
20 ซ้ือแบตเตอรี่รถดั๊ม 83-0921 3,460 3,460 เฉพาะเจาะจง อู่ณัตเซอร์วิส อู่ณัตเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0088/64 ลว.22 ธ.ค.63 
21 จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 5 จุด 229,300 229,300 เฉพาะเจาะจง บ.ธนพล ไอที เซอร์วิส 

จ ากัด 
บ.ธนพล ไอที เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0089/64 ลว.24 ธ.ค.63 

22 จ้างเอกชนฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง กิตติพงษ์ บัวทอง กิตติพงษ์ บัวทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0090/64 ลว.24 ธ.ค.63 
23 ซ้ือธงชาติ 160 ผืน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ประมวล รอดหงษ์ทอง ประมวล รอดหงษ์ทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0091/64 ลว.24 ธ.ค.63 
24 จ้างท าป้ายไวนิลจุดตรวจปีใหม่ 2564 720 720 เฉพาะเจาะจง ปรมินทร์ เอกจิต ปรมินทร์ เอกจิต เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0092/64 ลว.28 ธ.ค.63 
25 ซ้ือเครื่องดื่มจุดตรวจปีใหม่ 5 รายการ 3,467 3,467 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0093/64 ลว.28 ธ.ค.63 
26 จ้างซ่อมรถดับเพลิง บพ 4310 6,220 6,220 เฉพาะเจาะจง อาทิตย์ ลีสขุสาม อาทิตย์ ลีสขุสาม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0094/62 ลว.28 ธ.ค.63 
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หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
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27 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 81-6251 8,520 8,520 เฉพาะเจาะจง อาทิตย์ ลีสุขสาม อาทิตย์ ลีสุขสาม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0095/64 ลว.28 ธ.ค.63 
28 ซ้ือหนังสือพิมพ์ส านักงาน ม.ค.64 200 200 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0096/64 ลว.29 ธ.ค.63 
29 ซ้ือหนังสือพิมพ์ห้องสมุด ม.ค.64 400 400 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0097/64 ลว.29 ธ.ค.63 
30 ซ้ือหนังสือพิมพ์ศาลาเรียนรู้ ม.ค.64 2,790 2,790 เฉพาะเจาะจง สุนทร กลิ่นสุคนธ์ สุนทร กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0098/64 ลว.29 ธ.ค.63 
31 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอาคาร

ประกอบ 
140,000 140,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นันท์มนัสการชา่ง หจก.นันท์มนัสการชา่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0099/64 ลว.30 ธ.ค.63 

32 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 82-9562 56,513.66 56,513.66 เฉพาะเจาะจง บ. ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด บ. ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0100/64 ลว.30 ธ.ค.63 
33 จ้างเหมาแรงงาน 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง วริทธิ์ กริ่มใจ วริทธิ์ กริ่มใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0107/64 ลว.30 ธ.ค.63 
34 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ป้องกัน ธ.ค.63 4,154.96 4,154.96 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0108/64 ลว.1 ธ.ค.63 
35 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง สป. ธ.ค.63 7,146.20 7,146.20 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0109/64 ลว.1 ธ.ค.63 
36 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กองช่าง ธ.ค.63 6,497.20 6,497.20 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0110/64 ลว.1 ธ.ค.63 
37 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง สาธารณสุขอื่น ธ.ค.63 6,468.60 6,468.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0111/64 ลว.1 ธ.ค.63 
38 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง สาธารณสุข ธ.ค.63 23,213 23,213 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0112/64 ลว.1 ธ.ค.63 
39 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กองคลัง ธ.ค.63 113 113 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส บจก.ไอเอสเคบิสซิเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0113/64 ลว.1 ธ.ค.63 
40 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศพด.ทต.หนองขาว 26,328.24 26,328.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณโ์คนมท่ามว่ง สหกรณโ์คนมท่ามว่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0059/64-1 ลว.28 ธ.ค.63 
41 ซ้ืออาหารเสริม(นม) รร.อนุบาล 70,437.12 70,437.12 เฉพาะเจาะจง สหกรณโ์คนมท่ามว่ง สหกรณโ์คนมท่ามว่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0060/64-1 ลว.28 ธ.ค.63 
42 ซ้ืออาหารเสริม(นม) รร.วัดอินทาราม 202,639.50 202,639.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณโ์คนมท่ามว่ง สหกรณโ์คนมท่ามว่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 0061/64-1 ลว.28 ธ.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


