
                                                                                                                                               แบบ สขร.1 
 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน  2564  
เทศบาลตำบลเขาวว-พลอยแหวน 

ลำดบัที ่ รายการพสัดทุีจ่ดัซือ้/จา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้/จา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซือ้/จา้ง 

 

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรปุ 

เลขที ่วนัทีข่อง
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซือ้/จา้ง 

   

1 โครงการจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย  
 

675.- 675.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ  เสนอราคา 
675.-บาท 

โรงพิมพ์จิรเมธ วงเงิน 
675.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งจ้าง
37/2564 

ลว.8 เม.ย.64 

2 โครงการเช่าเต็นท์  จำนวน 3 หลัง           1,400.-       1,400.- เฉพาะเจาะจง วรวรรณ์  รัตน์เพชร 
เสนอราคา 1,400.- บาท 

วรวรรณ์  รัตน์เพชร 
วงเงิน 1,400.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งจ้าง
38/2564    

ลว. 8 เม.ย.64 

3 โครงการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
จำนวน 12 เครื่อง 
 

      12,900.-     12,900.- เฉพาะเจาะจง ร้านภูเบศร์ แอร์  เสนอราคา 
12,900.-บาท 

ร้านภูเบศร์แอร์  วงเงิน 
12,900.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งจ้าง
39/2564   

ลว.21 เม.ย.64 

   4 โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหลร่ะบบไฟแสง
สว่างไฟสัญญาณและอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ 

        5,900.-       5,900.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แบทแมน จำกัด 
เสนอราคา 5,900.-บาท 

บริษัท แบทแมน จำกัด 
วงเงิน 5,900.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งจ้าง
40/2564    

ลว.26 เม.ย.64 

 
-  
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ลำดบัที ่ รายการพสัดทุีจ่ดัซือ้/จา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้/จา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซือ้/จา้ง 

 

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรปุ 

เลขที ่วนัทีข่อง
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซือ้/จา้ง 

   

5 โครงการจซื้อวัสดุคอมฯ        8,750.-       8,750.- เฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์ เครื่องเขียน
เสนอราคา 8,750.-บาท 

หจก.อินเทรนด์เครื่องเขียน  
วงเงิน 8,750.-บาท  

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งซื้อ
39/2564   

ลว.26 เม.ย.64 

6 โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ       10,230.-     10,230.- เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงฯ เสนอราคา 
10,230.-บาท 

ร้านพลอยแสงฯ วงเงิน 
10,230.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งซื้อ
40/2564    

ลว.27 เม.ย.64 

7 โครงการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       10,500.-     10,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านเขาไร่ยาไฮโดรลิค 
เสนอราคา 10,500.-บาท 

ร้านเขาไร่ยาไฮโดรลิค  
วงเงิน 10,500.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งซื้อ
41/2564   

ลว.27 เม.ย.64 

8 โครงการจ้างซ่อมบำรุงรถทะเบียน กค-6856 
จบ. และทะเบียน บน-4479 จบ. 

      29,430.-     29,430.- เฉพาะเจาะจง ร้านไทยผ้าเบรก เสอนราคา
29,430.-บาท  

ร้านไทยผ้าเบรก วงเงิน 
29,430.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งจ้าง 
41/2564   

ลว.27 เม.ย.64 

9 โครงการซื้อวัสดุคอมฯ            510.-          510.- เฉพาะเจาะจง บริษัทไฮคิว จำกัด  
เสนอราคา 510.-บาท  

บริษัทไฮคิว จำกัด  วงเงิน 
510.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งซื้อ 
42/2564   

ลว.28 เม.ย.64 

 
 



                                                                                                                                              แบบ สขร.1 
 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม  2564  
เทศบาลตำบลเขาวว-พลอยแหวน 

ลำดบัที ่ รายการพสัดทุีจ่ดัซือ้/จา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้/จา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซือ้/จา้ง 

 

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรปุ 

เลขที ่วนัทีข่อง
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซือ้/จา้ง 

   

1 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จำนวน 2 รายการ 

       14,500.-     14,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.แคร์ ยู จำกัด 
เสนอราคา 14,500.-บาท 

บริษัท เอส.พี.แคร์ ยู จก. 
วงเงิน 14,500.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งซื้อ
43/2564 

ลว.3 พ.ค.64 

2 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จำนวน 2 รายการ 

84,700.- 84,700.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล ไพลเทค 
จำกัด เสนอราคา 
84,700.-บาท 

บริษัท เมดิคอล ไพลเทค 
จำกัด  วงเงิน 84,700.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งซื้อ
44/2564 

ลว.3 พ.ค.64 

3 โครงการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000 
แผ่น 

       5,000.-     5,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านหมึกเขม้ เสนอราคา
5,000.-บาท 

ร้านหมึกเขม้ 
วงเงิน 5,000.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งจ้าง 
42/2564 

ลว. 7 พ.ค.64 

4 โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 
30.21 ตัน) 

       8,459.-     8,459.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นิภาพร เรืองศักด์ิธนภณ 
เสนอราคา 8,459.-บาท 

น.ส.นิภาพร เรืองศักด์ิธน
ภณ วงเงิน 8,459.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งจ้าง 
45/2564 

ลว. 14 พ.ค.64 
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ลำดบัที ่ รายการพสัดทุีจ่ดัซือ้/จา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้/จา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซือ้/จา้ง 

 

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรปุ 

เลขที ่วนัทีข่อง
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซือ้/จา้ง 

   

5 โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ลูกปืน 
รถแม็คโครเล็ก จำนวน 1 ตลับ พร้อมเปลี่ยน)  
 

     1,455.20    1,455.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค เซ็นเตอร์ จก. 
เสนอราคา 1,455.20 บาท 

บริษัท เอส.เค เซ็นเตอร์ 
จก. วงเงิน 1,455.20
บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งซื้อ
46/2564 

ลว.24 พ.ค.64 

6 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จำนวน 3 รายการ 

54,172.- 54,172.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เค พี ยาสัตว์ เสนอ
ราคา 54,172.-บาท 

ร้าน เค พี ยาสัตว์ วงเงิน 
54,172.-บาท 

เสนอราคาไม่
เกินราคากลาง 

ใบสั่งซื้อ
47/2564 

ลว.31 พ.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


