
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลบางปลา 
 

ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

       
1 จดัซื้อวัสดสุ านักงาน รายการน้ าดืม่ถัง 10,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มฉตัรทิพย ์ ร้านน้ าดื่มฉตัรทิพย ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 เพื่อใช้ส าหรับบริการประชาชนท่ีมาติดต่อ   โดยนายองอาจ  หงษา โดยนายองอาจ  หงษา และเป็นไปตามเง่ือนไข 
 งานราชการ   ราคาที่เสนอ   5,400.- บาท ราคาที่เสนอ   5,400.- บาท ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1,200}000.-.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจ ากดั สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ราคาที่เสนอ   1,172139.80.- บาท ราคาที่เสนอ   1,172139.80.- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
 ภาคเรยีนที่ 2/2565     ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
       
       
       

       
       
       
       



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลบางปลา 
 

ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

       
1 จัดซื้อวัสดจุราจร รายการแบรเิออร์ 100,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. เอ็ม ทู เจ เอ็นเตอรไ์พรส ์ บจก. เอ็ม ทู เจ เอ็นเตอรไ์พรส ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ท าจากพลาสติกสสี้ม   ราคาที่เสนอ   99,296.- บาท ราคาที่เสนอ   99,296.- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
       
2 จ้างเหมาก าจดัขยะมลูฝอยท่ีเทศบาล 1,500,000.- บาท วิธีคัดเลือก หจก.สมนึกธรุกิจ หจก.สมนึกธรุกิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้าย   ราคาที่เสนอ   1,000,000.-- บาท ราคาที่เสนอ   1,000,000.-- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
 ให้กับผู้รับจ้างด าเนินการก าจัดและท าลาย     ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
       
       

       
       
       
       



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม  ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลบางปลา 
 

ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

       
1 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์ 5,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ธรณ์  ปริ้นติ้ง ร้าน ธรณ์  ปริ้นติ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ประจ าปี 2565   ราคาที่เสนอ   2,745.--- บาท ราคาที่เสนอ   2,745.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
2 จ้างติดตั้งดักกั้นนก อาคารอเนกประสงค ์ 50,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. สต็อป-เบริ์ดโปรเฟสชั่นแนล บจก. สต็อป-เบิร์ดโปรเฟสชั่นแนล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
    ราคาที่เสนอ   44,940.--- บาท ราคาที่เสนอ   44,940.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
3 จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการป้องกนัและ 1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ธรณ์  ปริ้นติ้ง ร้าน ธรณ์  ปริ้นติ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   ราคาที่เสนอ   730.--- บาท ราคาที่เสนอ   730.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
4 จ้างซ่อมครุภณัฑส์ านักงาน รายการ 50,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอร์คารีน่าโอเอ บจก.มาสเตอร์คารีน่าโอเอ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 เครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนอนุบาลฯ   ราคาที่เสนอ  16,046.-- บาท ราคาที่เสนอ  16,046.-- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 

       



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม  ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลบางปลา 
 

ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

       
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานก่องช่าง 100,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. กิจเจรญิคอนกรตี หจก. กิจเจริญคอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
    ราคาที่เสนอ   20,713.06-- บาท ราคาที่เสนอ   20,713.06-- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
2 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะบียน 100,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 บจ-5796   ราคาที่เสนอ   66,330.--- บาท ราคาที่เสนอ   66,330.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
       
       
       

       
       
       
       



แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลบางปลา 
 

ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

       
-- - -- - - - - 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       

 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลบางปลา 

 
ล าดับ 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
 

วิธีซื้อ/จ้าง 
 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
       
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 100,000.-- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. นาฟออฟฟิสสเตช่ันเนอรี ่ บจก. นาฟออฟฟิสสเตชั่นเนอรี่ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
    ราคาที่เสนอ   79,996.60-- บาท ราคาที่เสนอ   79,996.60-- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
2 จ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า 100,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 (ซอยนางเซี๊ยะ)   ราคาที่เสนอ   47,000.-- บาท ราคาที่เสนอ   47,000.-- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
       
3 จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บรโิภค ตามโครงการ 100,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. นาฟออฟฟิสสเตช่ันเนอรี ่ บจก. นาฟออฟฟิสสเตชั่นเนอรี่ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัจากการ   ราคาที่เสนอ   57,125.--- บาท ราคาที่เสนอ   57,125.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
 แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา     ที่เทศบาลฯ ก าหนด 

 2019      
       

 


