
แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

 หรือจา้ง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 1) รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิระพชัร์ วรผล นางศิระพชัร์ วรผล เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00004/65 1 ต.ค. 64

2 1) รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรา ศรีทบัทิม นายวชิรา ศรีทบัทิม เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00005/65 1 ต.ค. 64

3 1) รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศกัด์ิ โพธ์ิเงิน นายคงศกัด์ิ โพธ์ิเงิน เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00006/65 1 ต.ค. 64

4 1) รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา ฝักบวั นางสาวรจนา ฝักบวั เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00007/65 1 ต.ค. 64

5 1) รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นิชนนัท ์ฟักทอง นิชนนัท ์ฟักทอง เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00008/65 1 ต.ค. 64

6
1) โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

          96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัติภาพ ยิม้แยม้ นายสนัติภาพ ยิม้แยม้ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00009/65 1 ต.ค. 64

7

โครงการหอ้งเรียนพิเศษหลกัสูตร
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Mini English
 Program) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลหนองขาว

        144,000.00  144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัชฌา รุ่งหิรัญศกัด์ิ นางสาวภรัชฌา รุ่งหิรัญศกัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00010/65 1 ต.ค. 64

8 1) รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ สิทธิสร นางสาววราภรณ์ สิทธิสร เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00011/65 1 ต.ค. 64

9 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช คงธาร นายเอกราช คงธาร เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00012/65 1 ต.ค. 64

10 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนสัชยั มีเท นายมนสัชยั มีเท เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00013/65 1 ต.ค. 64

11 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั มีธรรมรัตน์ นายขวญัชยั มีธรรมรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00014/65 1 ต.ค. 64

12 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           24,000.00    24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ปานธรรม นายสุชาติ ปานธรรม เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00015/65 1 ต.ค. 64

13 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ๋ โพธ์ิใบ นายเอ๋ โพธ์ิใบ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00016/65 1 ต.ค. 64

14 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอากร วงศสุ์วรรณ นายอากร วงศสุ์วรรณ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00017/65 1 ต.ค. 64

15 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย ์ปานธรรม นายศรัณย ์ปานธรรม เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00018/65 1 ต.ค. 64

16 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนพรัตน์ เอกฉนัท์ นางนพรัตน์ เอกฉนัท์ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00019/65 1 ต.ค. 64

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2564

เทศบาลต าบลหนองขาว

วนัท่ี  31  ตุลาคม 2564



17 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา โพระดก นายปัญญา โพระดก เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00020/65 1 ต.ค. 64

18 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารี ขวญัอ่อน นางสาวอารี ขวญัอ่อน เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00021/65 1 ต.ค. 64

19 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชมภู่ อวยพร นางชมภู่ อวยพร เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00022/65 1 ต.ค. 64

20 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทิพวิมล จนัทร์กระจ่าง นางทิพวิมล จนัทร์กระจ่าง เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00023/65 1 ต.ค. 64

21 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตอ้ย บา้นกลว้ย นางสาวตอ้ย บา้นกลว้ย เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00024/65 1 ต.ค. 64

22 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพยอม กลุชยักลุ นางพยอม กลุชยักลุ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00025/65 1 ต.ค. 64

23 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมรัก เอกสาร นางสมรัก เอกสาร เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00026/65 1 ต.ค. 64

24 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย ์ชูศรีจนัทร์ นางสาวอารีย ์ชูศรีจนัทร์ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00027/65 1 ต.ค. 64

25 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณ์ ศรีทบัทิม นางสาวสุวรรณ์ ศรีทบัทิม เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00028/65 1 ต.ค. 64

26 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสงัเวียน โพระดก นางสงัเวียน โพระดก เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00029/65 1 ต.ค. 64

27 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           24,000.00    24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ ์ฝักบวั นายธีรพงษ ์ฝักบวั เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00030/65 1 ต.ค. 64

28 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ วีระพงษ์ นายศตวรรษ วีระพงษ์ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00031/65 1 ต.ค. 64

29 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ           96,000.00    96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวฒัน์ ทัง่เหลก็ นายอภิวฒัน์ ทัง่เหลก็ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00032/65 1 ต.ค. 64

30 จดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งหวัหนา้ส านกัปลดั หมายเลขครุภณัฑ ์420470009 จ านวน 1 รายการ1,200.00           1,200.00    เฉพาะเจาะจง นายสมศกัด์ิ สุขเร่ือย นายสมศกัด์ิ สุขเร่ือย เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00034/65 1 ต.ค. 64

31 จดัจา้งซ่อมแซมรถดมัเปอร์ หมายเลขครุภณัฑ ์026450002 15,200.00         15,200.00  เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร นากอง นายอิทธิกร นากอง เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00069/65 14 ต.ค. 64

32 จดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศรถยนตรั์บส่งผูป่้วย 2,950.00           2,950.00    เฉพาะเจาะจง ร้านหนองขาวแอร์ ร้านหนองขาวแอร์ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00067/65 14 ต.ค. 64

33 จดัจา้งซ่อมแซมประตูและเปล่ียนหนา้ต่างบานเล่ือนอาคารป้องกนั6,000.00           6,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแยอ้ลูมิเนียม ร้านแยอ้ลูมิเนียม เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00068/65 15 ต.ค. 64

34 จดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 24,000.00         24,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบุญรักษา ร้านบุญรักษา เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00066/65 27 ต.ค. 64

35 จดัจา้งปรับปรุงซ่อมแซมยางรถยนตบ์รรทุกขยะ 1,400.00           1,400.00    เฉพาะเจาะจง แอด๊ เจริญการยาง แอด๊ เจริญการยาง เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00071/65 28 ต.ค. 64

36 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ งานส านกัปลดั จ  านวน 5 รายการ17,700.00         17,700.00  เฉพาะเจาะจง ร้านช.อิเลก็ทริก ร้านช.อิเลก็ทริก เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00059/65 6 ต.ค. 64

37 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) จ านวน 8 รายการ 41,440.00         41,440.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ปันให ้จ  ากดั บริษทั ปันให ้จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00035/65 6 ต.ค. 64

38 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2* 30,000.00         30,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านช.อิเลก็ทริก ร้านช.อิเลก็ทริก เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00044/65 11 ต.ค. 64

39 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 8,900.00           8,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านช.อิเลก็ทริก ร้านช.อิเลก็ทริก เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00042/65 11 ต.ค. 64

40 เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์ 8,600.00           8,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านช.อิเลก็ทริก ร้านช.อิเลก็ทริก เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00043/65 12 ต.ค. 64

41 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับประมวลผล 44,000.00         44,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านช.อิเลก็ทริก ร้านช.อิเลก็ทริก เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00046/65 12 ต.ค. 64

42 ป้ัมลมสายพาน ก าลงัมอเตอร์ 3 แรงมา้ 28,850.00         28,850.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ปันให ้จ  ากดั บริษทั ปันให ้จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00047/65 12 ต.ค. 64

43 เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์ 4,300.00           4,300.00    เฉพาะเจาะจง ร้านช.อิเลก็ทริก ร้านช.อิเลก็ทริก เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00045/65 14 ต.ค. 64



44 โตะ๊พบัเอนกประสงคสี์ขาว 57,500.00         57,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพรเฟอร์นิเจอร์ ร้านศิริพรเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00070/65 14 ต.ค. 64

45 เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็ 9,500.00           9,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ซี.ซพัพลาย ร้านเจ.ซี.ซพัพลาย เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00048/65 15 ต.ค. 64

46 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,950.00           4,950.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ปันให ้จ  ากดั บริษทั ปันให ้จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00063/65 27 ต.ค. 64

47 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 4,850.00           4,850.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกอลฟ์เกมส์การคา้ ร้านกอลฟ์เกมส์การคา้ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00072/65 28 ต.ค. 64

48 จดัซ้ือถุงมือยางสีด า 3,600.00           3,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกอลฟ์เกมส์การคา้ ร้านกอลฟ์เกมส์การคา้ เสนอราคาต ่าสุด CNTR-00073/65 28 ต.ค. 64


