




















แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

  เมษายน 2565

1 จัดซื้อถวยรางวัล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขาฉกรรจ 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอฟทีบี สปอรต 2000 หางหุนสวนจํากัด เอฟทีบี สปอรต 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00192/65

กิจกรรม เขาฉกรรจ แฟมิมี่ วอลค แรลลี่ 2022 เสนอราคา 5,000.-บาท เสนอราคา 5,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

2 คาเชาเตนท โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขาฉกรรจ 11,000.00      11,000.00      เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน   รุงนภาไพศาล นายไพโรจน   รุงนภาไพศาล ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00188/65

กิจกรรม เขาฉกรรจ แฟมิมี่ วอลค แรลลี่ 2022 เสนอราคา 11,000.-บาท เสนอราคา 11,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

3 คาเชาสถานที่เอกชนเพื่อใชจัดงานตามโครงการสงเสิรมการทองเที่ยว 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวดี  อรัญญิก นางสาวสุวดี  อรัญญิก ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00193/65

เขาฉกรรจ กิจกรรมเขาฉกรรจ แฟมิลี่ วอรค แรลลี่ 2022 เสนอราคา 8,000.-บาท เสนอราคา 8,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

4 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขาฉกรรจ 20,774.05      20,774.05      เฉพาะเจาะจง บริษัท สปดไทร 2015 จํากัด บริษัท สปดไทร 2015 จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00195/65

กิจกรรม เขาฉกรรจ แฟมิมี่ วอลค แรลลี่ 2022 เสนอราคา 20,774.05.-บาท เสนอราคา 20,774.05.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

5 จัดซื้ออุปกรณประจําฐาน โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขาฉกรรจ 29,255.95      29,255.95      เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00194/65

กิจกรรม เขาฉกรรจ แฟมิมี่ วอลค แรลลี่ 2022 เสนอราคา 29,255.-บาท เสนอราคา 29,255.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

6 จางเหมาวงดนตรีและการแสดง โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 32,000.00      32,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤต  ปญญา นายกฤต  ปญญา ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00191/65

เขาฉกรรจ กิจกรรมเขาฉกรรจ แฟมิลี่ วอรค แรลลี่ 2022 เสนอราคา 32,000.-บาท เสนอราคา 32,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

7 จางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องด่ืม โครงการสงสริมการทองเที่ยว 55,050.00      55,050.00      เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ฤทธิ์วิเศษกุล นางกัลยา  ฤทธิ์วิเศษกุล ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00189/65

เขาฉกรรจ กิจกรรมเขาฉกรรจ แฟมิลี่ วอรค แรลลี่ 2022 เสนอราคา 55,050.-บาท เสนอราคา 55,050.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

8 จางเหมาตกแตงเวที จัดสถานที่ (พิธีเปด-มอบรางวัล-พิธีปด) และ 64,420.00      64,420.00      เฉพาะเจาะจง นายอําพันธ  สารการ นายอําพันธ  สารการ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00187/65

จัดทําปายไวนิล ตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขาฉกรรจ เสนอราคา 64,420.-บาท เสนอราคา 64,420.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

9 คาเชาเวท/ีเครื่องเสียง/ไฟฟาสองสวาง/ไฟประดับ/เครื่องปนไฟและ 92,500.00      92,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร  โสภาทอง นายสุรินทร  โสภาทอง ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00190/65

จอแอลอีด ีตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขาฉกรรจ เสนอราคา 92,500.-บาท เสนอราคา 92,500.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

10 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร และสถานที่บริเวณ 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมเพษ   ปุราถาเน นายสมเพษ   ปุราถาเน ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00005/65

สระวายน้ําเทศบาล (งวดที่ 6) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

11 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร และสถานที่บริเวณ 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสนิท   แคสันเทียะ นายสนิท   แคสันเทียะ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00004/65

สระวายน้ําเทศบาล (งวดที่ 6) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 5 เม.ย. 2565

(งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

12 คาเชาเครื่องถายเอกสาร งวดที่ 2  (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน เจอารคอมพิวเตอร ราน เจอารคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00100/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

13 คาเชาเครื่องปริ้นเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน เจอารคอมพิวเตอร ราน เจอารคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00013/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 6,000.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

14 คาเชาเครื่องปริ้นเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 13,500.00      13,500.00      เฉพาะเจาะจง ราน เจอารคอมพิวเตอร ราน เจอารคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00012/65

(กองคลัง) เสนอราคา 13,500.-บาท เสนอราคา 13,500.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

15 คาเชาเครื่องปริ้นเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน เจอารคอมพิวเตอร ราน เจอารคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00018/65

(งานการรักษาความสงบภายใน) เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

16 คาเชาเครื่องถายเอกสาร งวดที่ 2  (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน เจอารคอมพิวเตอร ราน เจอารคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00016/65

(กองชาง) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

17 คาจางกําจัดขยะมูลฝอยฯ ประจําเดือน มีนาคม 2565 59,774.00      59,774.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาฉาง เอนเนอรยี่ โซลูชัน จํากัด บริษัท ทาฉาง เอนเนอรยี่ โซลูชัน จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00019/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 59,774.-บาท เสนอราคา 59,774.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

18 คาเชาคอมพิวเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 28,800.00      28,800.00      เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอมพิวเตอร รานคลีนิกคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00020/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 28,800.-บาท เสนอราคา 28,800.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

19 คาเชาคอมพิวเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 19,200.00      19,200.00      เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอมพิวเตอร รานคลีนิกคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00007/65

(กองคลัง) เสนอราคา 19,200.-บาท เสนอราคา 19,200.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

20 คาเชาคอมพิวเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอมพิวเตอร รานคลีนิกคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00009/65

(งานการรักษาความสงบภายใน) เสนอราคา 4,000.-บาท เสนอราคา 4,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

21 คาเชาคอมพิวเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอมพิวเตอร รานคลีนิกคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00008/65

(งานการรักษาความสงบภายใน) เสนอราคา 4,800.-บาท เสนอราคา 4,800.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

22 คาเชาคอมพิวเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 9,600.00        9,600.00        เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอมพิวเตอร รานคลีนิกคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00015/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 9,600.-บาท เสนอราคา 9,600.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

23 คาเชาคอมพิวเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 7,200.00        7,200.00        เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอมพิวเตอร รานคลีนิกคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00006/65

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เสนอราคา 7,200.-บาท เสนอราคา 7,200.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

24 คาเชาคอมพิวเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 7,200.00        7,200.00        เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอมพิวเตอร รานคลีนิกคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00006/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 7,200.-บาท เสนอราคา 7,200.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

25 คาเชาคอมพิวเตอร งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค. 2565) 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอมพิวเตอร รานคลีนิกคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00017/65

(กองชาง) เสนอราคา 12,000.-บาท เสนอราคา 12,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

26 จางทําปายไวนิล รับสมัครนักเรียนใหม 1/2565 400.00          400.00          เฉพาะเจาะจง นายระวุธ  เมฆวัน นายระวุธ  เมฆวัน ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00212-5320100-00002

(กองการศึกษา) เสนอราคา 400.-บาท เสนอราคา 400.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

27 จางทําปายไวนิล งดจัดงานวันสงกรานต ประจําป 2565 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง นายระวุธ  เมฆวัน นายระวุธ  เมฆวัน ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00263-5320300-00003

(กองการศึกษา) เสนอราคา 2,400.-บาท เสนอราคา 2,400.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

28 จัดซื้อธงสัญลักษณ สมด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 1,400.00        1,400.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00113-5330100-0009

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สีมวง) เสนอราคา 1,400.-บาท เสนอราคา 1,400.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

(กองการศึกษา)

29 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 2 รายการ 1,264.00        1,264.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00211-5330300-00002

(กองการศึกษา) เสนอราคา 1,264.-บาท เสนอราคา 1,264.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

30 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จํานวน 1 รายการ 1,560.00        1,560.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00262-5331000-00001

(กองการศึกษา) เสนอราคา 1,560.-บาท เสนอราคา 1,560.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

31 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 1,520.00        1,520.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โชควัฒนา โฮมเซ็นเตอร จํากัด บริษัท โชควัฒนา โฮมเซ็นเตอร จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00202/65

(กองชาง) เสนอราคา 1,520.-บาท เสนอราคา 1,520.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

32 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 2,259.00        2,259.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โชควัฒนา โฮมเซ็นเตอร จํากัด บริษัท โชควัฒนา โฮมเซ็นเตอร จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00201/65

(กองชาง) เสนอราคา 2,259.-บาท เสนอราคา 2,259.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

33 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ (งวดที่ 7) 48,183.20      48,183.20      เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00213/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 48,183.20 บาท เสนอราคา 48,183.20 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

34 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ (งวดที่ 6) 240,374.80    240,374.80    เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00053/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 240,374.80 บาท เสนอราคา 240,374.80 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

35 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ (งวดที่ 5) 147,485.20    147,485.20    เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00053/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 147,485.20 บาท เสนอราคา 147,485.20 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

36 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ (งวดที่ 4) 121,835.60    121,835.60    เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00053/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 121,835.60 บาท เสนอราคา 121,835.60 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

37 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (งวดที่ 7) 2,820.48        2,820.48        เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00212/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 2,820.48 บาท เสนอราคา 2,820.48 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

38 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (งวดที่ 6) 14,070.72      14,070.72      เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00054/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 14,070.72 บาท เสนอราคา 14,070.72 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

39 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (งวดที่ 5) 8,633.28        8,633.28        เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00054/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 8,633.28 บาท เสนอราคา 8,633.28 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

40 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (งวดที่ 4) 7,131.84        7,131.84        เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00054/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 7,131.84 บาท เสนอราคา 7,131.84 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 11 เม.ย. 2565

41 จางสํารวจจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว 1,560.00        1,560.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเพ็ง  นามเกาะ นางสาวบุญเพ็ง  นามเกาะ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00210/65

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 5 ชุมชน เสนอราคา 1,560.-บาท เสนอราคา 1,560.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

42 จางสํารวจจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว 2,949.00        2,949.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชมัยพร  มาลัยสุข นางสาวชมัยพร  มาลัยสุข ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00209/65

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 5 ชุมชน เสนอราคา 1,560.-บาท เสนอราคา 1,560.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 เม.ย. 2565

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

43 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน มีนาคม 2565 3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00196/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 3,300.-บาท เสนอราคา 3,300.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 18 เม.ย. 2565

44 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน มีนาคม 2565 290.00          290.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00198/65

(กองคลัง) เสนราคา 290.-บาท เสนราคา 290.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 18 เม.ย. 2565

45 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน มีนาคม 2565 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00197/65

(งานการรักษาความสงบภายใน) เสนอราคา 4,000.-บาท เสนอราคา 4,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 18 เม.ย. 2565

46 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน มีนาคม 2565 5,600.00        5,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-001999/65

(กองชาง) เสนอราคา 5,600.-บาท เสนอราคา 5,600.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 18 เม.ย. 2565

47 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน มีนาคม 2565 31,570.00      31,570.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00200/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 31,570.-บาท เสนอราคา 31,570.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 18 เม.ย. 2565

48 คาจัดสงไปรษณียตอบรับ ประจําเดือน มีนาคม 2565 524.00          524.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย  จํากัด บริษัท ไปรษณียไทย  จํากัด ใหเครดติแกเทศบาล 65-03-00113-5340400-00007

(กองคลัง) เสนอราคา 524.-บาท เสนอราคา 524.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 18 เม.ย. 2565



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

49 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุและโรงซอมบํารุง กองชาง 490,000.00    490,000.00    เฉพาะเจาะจง นายฉัตรณรงค  แสนเจริญ นายฉัตรณรงค  แสนเจริญ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00175/65

ขางหอประชุม เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ เสนอราคา 490,000.-บาท เสนอราคา 490,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 18 เม.ย. 2565

(กองชาง)

50 ทําปายไวนิลโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 720.00          720.00          เฉพาะเจาะจง ราน เม่ือพฤษภาการพิมพ 2/2 ราน เม่ือพฤษภาการพิมพ 2/2 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00211/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 720.-บาท เสนอราคา 720.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 เม.ย. 2565

51 จัดทําปายไวนิลกวดขันจราจร 15,638.00      15,638.00      เฉพาะเจาะจง ราน เม่ือพฤษภาการพิมพ 2/2 ราน เม่ือพฤษภาการพิมพ 2/2 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00214/65

(งบกลาง) เสนอราคา 15,638.-บาท เสนอราคา 15,638.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 เม.ย. 2565

52 จางกําจัดปลวกบริเวณอาคารสํานักงาน บานพักพนักงาน งวดที่ 3 11,081.32      11,081.32      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอรกรีน เพสท คอนโทรล จํากัดบริษัท มิสเตอรกรีน เพสท คอนโทรล จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00021/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 11,081.32 บาท เสนอราคา 11,081.32 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 เม.ย. 2565

53 โครงการซอมแซมหอกระจายขาว ในเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 200,000.00    200,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหนูพบ  ประหูศรี นายหนูพบ  ประหูศรี ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00173/65

(กองชาง) เสนอราคา 200,000.-บาท เสนอราคา 200,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 เม.ย. 2565

54 เบิกจายคาแบบพิมพ  จํานวน 4 รายการ 3,892.90        3,892.90        เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครองโรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00113-5330100-00011

(กองคลัง) เสนอราคา 3,892.90 บาท เสนอราคา 3,892.90 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 เม.ย. 2565

55 จางจัดทําอาหารวางและน้ําดื่ม โครงการจิตอาสาฯ จํานวน 2 มื้อ 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณราย  ชวนเสงี่ยม นางสาวพรรณราย  ชวนเสงี่ยม ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00111-5320300-00031

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 2,500.-บาท เสนอราคา 2,500.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 เม.ย. 2565

56 จางจัดทําอาหารกลางวันรับรองผูรวมกิจกรรม โครงการจิตอาสาฯ 12,370.00      12,370.00      เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ฤทธิ์วิเศษกุล นางกัลยา  ฤทธิ์วิเศษกุล ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00111-5320300-00027

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 12,370.-บาท เสนอราคา 12,370.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 เม.ย. 2565

57 จางจัดทําอาหารถวายศาลพระภูมิ เจาที่ (วันเทศบาล) 7,900.00        7,900.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณราย  ชวนเสงี่ยม นางสาวพรรณราย  ชวนเสงี่ยม ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00111-5320300-00029

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 7,900.-บาท เสนอราคา 7,900.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 เม.ย. 2565

58 จางจัดทําเครื่องไทยธรรมและธูปเทียนดอกไมถวายพระ (วันเทศบาล) 5,250.00        5,250.00        เฉพาะเจาะจง นายดํารงค สอนสืบ นายดํารงค สอนสืบ ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00111-5320300-00028

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 5,250.-บาท เสนอราคา 5,250.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 เม.ย. 2565

 พฤษภาคม 2565

1 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร และสถานที่บริเวณ 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมเพษ   ปุราถาเน นายสมเพษ   ปุราถาเน ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00005/65

สระวายน้ําเทศบาล (งวดที่ 7) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 6 พ.ค. 2565

(กองการศึกษา)

2 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร และสถานที่บริเวณ 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสนิท   แคสันเทียะ นายสนิท   แคสันเทียะ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00004/65

สระวายน้ําเทศบาล (งวดที่ 7) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 6 พ.ค. 2565

(กองการศึกษา)



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

3 จัดซื้อวัสดุกอสราง-ยางมะตอยสําเร็จรูป 77,500.00      77,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอําพันธ  สารการ นายอําพันธ  สารการ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00233/65

(กองชาง) เสนอราคา 77,500.-บาท เสนอราคา 77,500.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 6 พ.ค. 2565

4 คาจางกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ประจําเดือน เมษายน 2565 56,694.00      56,694.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาฉาง เอนเนอรยี่ โซลูชัน จํากัด บริษัท ทาฉาง เอนเนอรยี่ โซลูชัน จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00221/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 56,694.-บาท เสนอราคา 56,694.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 6 พ.ค. 2565

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึกปริ้นเตอร จํานวน 6 รายการ) 21,240.00      21,240.00      เฉพาะเจาะจง รานเจอารคอมพิวเตอร รานเจอารคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00236/65

(กองคลัง) เสนอราคา 21,240.-บาท เสนอราคา 21,240.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน เมษายน 2565 2,040.00        2,040.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00223/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 2,040.-บาท เสนอราคา 2,040.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน เมษายน 2565 220.00          220.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00224/65

(กองคลัง) เสนอราคา 220.-บาท เสนอราคา 220.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน เมษายน 2565 9,570.00        9,570.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00225/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 9,570.-บาท เสนอราคา 9,570.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน เมษายน 2565 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00226/65

(กองชาง) เสนอราคา 4,000.-บาท เสนอราคา 4,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน เมษายน 2565 28,230.00      28,230.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00227/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 28,230.-บาท เสนอราคา 28,230.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ  (ปลั๊กไฟ) 399.00          399.00          เฉพาะเจาะจง นายศรทรง พันธเงิน นายศรทรง พันธเงิน ใหเครดติแกเทศบาล 65-03-00113-5330100-00012

(กองคลัง) เสนอราคา 399.-บาท เสนอราคา 399.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

12 จัดซื้อน้ําดื่ม เพ่ือประชาชน ประจําเดือน เมษายน 2565 744.00          744.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรหนึ่ง จํากัด บริษัท เบอรหนึ่ง จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00113-5330100-00013

(กองคลัง) เสนอราคา 744.-บาท เสนอราคา 744.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

13 จัดซื้อน้ําดื่ม เพ่ือประชาชน ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 804.00          804.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรหนึ่ง จํากัด บริษัท เบอรหนึ่ง จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00113-5330100-00014

(กองคลัง) เสนอราคา 804.-บาท เสนอราคา 804.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

14 คาจัดสงไปรษณีย หนังสือราชการ ประจําเดือนเมษายน 2565 640.00          640.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00113-5340400-00008

(กองคลัง) เสนอราคา 640.-บาท เสนอราคา 640.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

15 คาจางเหมาเช็คสภาพรถยนตสวนกลาง ทะเบียน กข 1628 สระแกว 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง นายอัมพร รัตนมงคล นายอัมพร รัตนมงคล ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00228/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 1,600.-บาท เสนอราคา 1,600.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

16 คาซอมระบบแอรรถบรรทุกน้ําดับเพลิง ทะเบียน 80-9433 สระแกว 6,050.00        6,050.00        เฉพาะเจาะจง นายอัมพร รัตนมงคล นายอัมพร รัตนมงคล ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00220/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 6,050.-บาท เสนอราคา 6,050.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

17 คาซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8275 สระแกว 1,280.00        1,280.00        เฉพาะเจาะจง นายอัมพร รัตนมงคล นายอัมพร รัตนมงคล ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00237/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 1,280.-บาท เสนอราคา 1,280.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 12 พ.ค. 2565

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ 5,058.00        5,058.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00235/65

(กองคลัง) เสนอราคา 5,058.-บาท เสนอราคา 5,058.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 พ.ค. 2565

19 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 1 รายการ 468.00          468.00          เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00229/65

(กองคลัง) เสนอราคา 468.-บาท เสนอราคา 468.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 พ.ค. 2565

20 จัดซ้ือวัสดุครุภณัฑงานบานงานครัว - เครื่องซักผา 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00216/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 18,000.-บาท เสนอราคา 18,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 พ.ค. 2565

21 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 11 รายการ 8,425.00        8,425.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00230/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 8,425.-บาท เสนอราคา 8,425.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 พ.ค. 2565

22 คาจางจัดทําปายไวนิล โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ป 2565 540.00          540.00          เฉพาะเจาะจง เมื่อพฤษภาการพิมพ 2/2 เมื่อพฤษภาการพิมพ 2/2 ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00111-5320300-00030

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 540.-บาท เสนอราคา 540.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 พ.ค. 2565

23 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ (พระเทพฯ) พรอมกรอบ 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง เมื่อพฤษภาการพิมพ 2/2 เมื่อพฤษภาการพิมพ 2/2 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-0218/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 2,000.-บาท เสนอราคา 2,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 พ.ค. 2565

24 คาจางขุดวางทอระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน 23,100.00      23,100.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําฝน เตาเถ่ือน นางสาวน้ําฝน เตาเถ่ือน ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00232/65

(กองชาง) เสนอราคา 23,100.-บาท เสนอราคา 23,100.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 พ.ค. 2565

25 คาจางขุดเจาะถนนเพ่ือแกไขปญหาถนนชํารุด  ชุมชนรุงอรุณ 16,100.00      16,100.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําฝน เตาเถ่ือน นางสาวน้ําฝน เตาเถ่ือน ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00231/65

(กองชาง) เสนอราคา 16,100.-บาท เสนอราคา 16,100.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 พ.ค. 2565

26 จัดซื้อวัสดุกอสราง โครงการซอมแซมถนนแยกบานปายแดง 43,250.00      43,250.00      เฉพาะเจาะจง นายอําพันธ สารการ นายอําพันธ สารการ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00244/65

และวางทอระบายน้ําบานนางอัจฉรีย แสงพรหมมา ชุมชนรุงอรุณ เสนอราคา 43,250.-บาท เสนอราคา 43,250.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 17 พ.ค. 2565

(กองชาง)

27 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 11 รายการ 3,955.00        3,955.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00242/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 3,955.-บาท เสนอราคา 3,955.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 24 พ.ค. 2565

28 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง - น้ํากลั่นแบตเตอรี่รถยนต 564.96          564.96          เฉพาะเจาะจง นายมงคล วงษพานิช นายมงคล วงษพานิช ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00241/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 564.96 บาท เสนอราคา 564.96 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 24 พ.ค. 2565

29 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - น้ํามันไฮโดรลิค 10,593.00      10,593.00      เฉพาะเจาะจง นายมงคล วงษพานิช นายมงคล วงษพานิช ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00240/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 10,593.-บาท เสนอราคา 10,593.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 24 พ.ค. 2565

30 จัดซื้อน้ําถังพรอมน้ําดื่ม จํานวน 1 รายการ 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเรืองน้ําดื่ม จํากัด บริษัท บุญเรืองนํ้าดื่ม จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00212-5330100-00003

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ) เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 24 พ.ค. 2565



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

31 คาจางจัดทําอาหารวางและเครื่องด่ืม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฯ 1,250.00        1,250.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณราย ชวนเสงี่ยม นางสาวพรรณราย ชวนเสงี่ยม ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00212-5320300-00005

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ) เสนอราคา 1,250.-บาท เสนอราคา 1,250.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 24 พ.ค. 2565

32 คาจางจัดทําตรายาง  จํานวน 5 รายการ 1,570.00        1,570.00        เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์ จิตตรีงาม นายเกรียงศักดิ์ จิตตรีงาม ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00243/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 1,570.-บาท เสนอราคา 1,570.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 24 พ.ค. 2565

 มิถุนายน 2565

1 คาจางคนงานทําความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณสระวายน้ํา 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมเพษ   ปุราถาเน นายสมเพษ   ปุราถาเน ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00005/65

ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 7 ม.ิย. 2565

(กองการศึกษา)

2 คาจางคนงานทําความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณสระวายน้ํา 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสนิท  แคสันเทียะ นายสนิท  แคสันเทียะ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00004/65

ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 7 ม.ิย. 2565

(กองการศึกษา)

3 คาจัดสงไปรษณียแจงเตือนการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 3,441.00        3,441.00        เฉพาะเจาะจง นางเพลินตา  บุญเล็ก นางเพลินตา  บุญเล็ก ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00221/65

(กองคลัง) เสนอราคา 3,441.-บาท เสนอราคา 3,441.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 7 ม.ิย. 2565

4 คาจางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง 900.00          900.00          เฉพาะเจาะจง นายระวุธ  เมฆวัน นายระวุธ  เมฆวัน ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00238/65

ประจําปการศึกษา 2565 เสนอราคา 900.-บาท เสนอราคา 900.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 7 ม.ิย. 2565

(กองการศึกษา)

5 คาจางซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6668 สระแกว 30,980.00      30,980.00      เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณทรัพย  วรัญญานนท นายสมบูรณทรัพย  วรัญญานนท ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00264/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 30,980.-บาท เสนอราคา 30,980.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

6 คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 68,139.50      68,139.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาฉาง เอนเนอร โซลูชัน จํากัด บริษัท ทาฉาง เอนเนอร โซลูชัน จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00221/65)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 68,139.50.-บาท เสนอราคา 68,139.50.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

7 คาเชาเครื่องปริ้นเตอร งวดที่ 1 (เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม) 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน เจอารคอมพิวเตอร ราน เจอารคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00263/65)

(กองคลัง) เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย 2565

8 คาจางเหมาจัดทําอาหารวางและเครื่องด่ืม 1,050.00        1,050.00        เฉพาะเจาะจง นายไชยเชษฐ  สมประสงค นายไชยเชษฐ  สมประสงค ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00111-5320200-00007

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 1,050.-บาท เสนอราคา 1,050.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 7 ม.ิย. 2565

9 คาจางเหมาจัดทําอาหารวางและเครื่องด่ืม 2,650.00        2,650.00        เฉพาะเจาะจง นางเพลินตา  บุญเล็ก นางเพลินตา  บุญเล็ก ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00111-5320200-00008

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 2,650.-บาท เสนอราคา 2,650.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

10 คาจางเหมาจัดทําอาหารวางและเครื่องด่ืม 875.00          875.00          เฉพาะเจาะจง นางนภาพร สมสนิท นางนภาพร สมสนิท ใหเครดติแกเทศบาล 65-03-00-111-5320200-00010

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 875.-บาท เสนอราคา 875.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 15 รายการ 14,853.00      14,853.00      เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00259/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 14,853.-บาท เสนอราคา 14,853.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

12 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 9 รายการ 7,162.00        7,162.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00254/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 7,162.-บาท เสนอราคา 7,162.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 6 รายการ 33,930.00      33,930.00      เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00258/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 33,930.-บาท เสนอราคา 33,930.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 8 รายการ 4,934.00        4,934.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00260/65

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล) เสนอราคา 4,934.-บาท เสนอราคา 4,934.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 10 รายการ 25,585.00      25,585.00      เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00255/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 25,585.-บาท เสนอราคา 25,585.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

16 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 4 รายการ 5,074.00        5,074.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00256/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 5,074.-บาท เสนอราคา 5,074.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

17 จัดซื้อวัสดุกอสราง  จํานวน 1 รายการ 2,790.00        2,790.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00262/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 2,790.-บาท เสนอราคา 2,790.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

18 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จํานวน 3 รายการ 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00257/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 8,000.-บาท เสนอราคา 8,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

19 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  จํานวน 1 รายการ 4,320.00        4,320.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00261/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 4,320.-บาท เสนอราคา 4,320.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

20 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน 11 รายการ 3,734.00        3,734.00        เฉพาะเจาะจง นายธีระพร  ดอนลาดลี นายธีระพร  ดอนลาดลี ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00246/65

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล) เสนอราคา 3,734.-บาท เสนอราคา 3,734.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

21 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ 3,980.00        3,980.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นาเรือง นายอนุชา นาเรือง ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00245/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 3,980.-บาท เสนอราคา 3,980.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

22 คาเชาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ งวดที่ 1 (มีนาคม-พฤษภาคม) 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกคอมพิวเตอร รานคลีนิกคอมพิวเตอร ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00182/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 4,800.-บาท เสนอราคา 4,800.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

23 คาจัดสงหนังสือราชการไปรษณียตอบรับ ประจําเดือน กุมภาพันธ 228.00          228.00          เฉพาะเจาะจง นายศรทรง พันธเงิน นายศรทรง พันธเงิน ใหเครดติแกเทศบาล 65-03-00113-5340400-00010

(กองคลัง) เสนอราคา 228.-บาท เสนอราคา 228.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 8 ม.ิย. 2565

24 จัดซื้อวัสดุสารเคมีเพ่ือใชสําหรับฉีดพนและควบคุมโรคไขเลือดออก 164,600.00    164,600.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มั่งมีทรัพย99 หางหุนสวนจํากัด มั่งมีทรัพย99 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00272/65

ตามโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออก ปงบ 2565 เสนอราคา 164,600.-บาท เสนอราคา 164,600.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 13 ม.ิย. 2565

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

25 จางเหมาจัดทําปายโครงการฯ และปายรณรงค 14,000.00      14,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอําพันธ สารการ นายอําพันธ สารการ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00271/65

ตามโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออก ปงบ 2565 เสนอราคา 14,000.-บาท เสนอราคา 14,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 13 ม.ิย. 2565

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

26 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (สําหรับใชที่สระวายน้ํา) 5,649.60        5,649.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนโปรดักส แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท คลีนโปรดักส แอนด เซอรวิส จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00265/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 5,649.60 บาท เสนอราคา 5,649.60 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 13 ม.ิย. 2565

27 คาจางซอมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8275 สระแกว 4,300.00        4,300.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา สีหราช นางสาวรัตนา สีหราช ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00273/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 4,300.-บาท เสนอราคา 4,300.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 13 ม.ิย. 2565

28 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 4,200.00        4,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00247/65

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 4,200.-บาท เสนอราคา 4,200.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 14 ม.ิย. 2565

29 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 120.00          120.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00249/65

(กองคลัง) เสนอราคา 120.-บาท เสนอราคา 120.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 14 ม.ิย. 2565

30 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 11,000.00      11,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00250/65

(งานปองกันฯ) เสนอราคา 11,000.-บาท เสนอราคา 11,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 14 ม.ิย. 2565

31 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00251/65

(กองชาง) เสนอราคา 6,000.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 14 ม.ิย. 2565

32 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 34,390.00      34,390.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด บริษัท เค.ซี.สระแกว จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00252/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 34,390.-บาท เสนอราคา 34,390.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 14 ม.ิย. 2565

33 คาบริการตรวจสอบและแกไขไฟฟาที่ขัดของภายในเขตเทศบาลฯ 977.55          977.55          เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัดสระแกว การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกว ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00241-5320100-00016

(กองชาง) เสนอราคา 977.55 บาท เสนอราคา 977.55 บาท และมีบริการที่ดี ลว. 14 ม.ิย. 2565

34 จัดซ้ือวุสดุครุภณัฑ - พัดลมอุตสาหกรรม  จํานวน 5 เครื่อง 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอําพันธ สารการ นายอําพันธ สารการ ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00269/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 30,000.-บาท เสนอราคา 30,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 14 ม.ิย. 2565

35 โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานเอนกประสงค ชุมชนทรายงามฯ 494,800.00    494,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  นาวี ซีวิล  จํากัด บริษัท  นาวี ซีวิล  จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00174/65

(กองชาง) เสนอราคา 494,800.-บาท เสนอราคา 494,800.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 16 ม.ิย. 2565

36 จัดซื้อน้ําดื่ม เพ่ือบริการประชาชน ประจําเดือน มิถุนายน 2565 690.00          690.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบอรหนึ่ง  จํากัด บริษัท  เบอรหนึ่ง  จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00113-5330100-00016

(กองคลัง) เสนอราคา 690.-บาท เสนอราคา 690.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 16 ม.ิย. 2565

37 คาจัดสงไปรษณียตอบรับ ประจําเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 1,263.00        1,263.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด บริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00113-5340400-00011

(กองคลัง) เสนอราคา 1,263.-บาท เสนอราคา 1,263.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 16 ม.ิย. 2565

38 คาซอมประยางรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 80-6668 สระแกว 860.00          860.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวนงคลักษ ศรีแกว นางสาวนงคลักษ ศรีแกว ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00244-5320400-00007

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 860.-บาท เสนอราคา 860.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 16 ม.ิย. 2565



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

39 จัดซื้อถานไฟฉายโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออก 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง นายอําพันธ สารการ นายอําพันธ สารการ ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00223-5320300-00007

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 16 ม.ิย. 2565

40 คาซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6668 สระแกว 21,800.00      21,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา สีหราช นางสาวรัตนา สีหราช ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00283/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 21,800.-บาท เสนอราคา 21,800.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 21 ม.ิย. 2565

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเกล็กแยกถนนหนาอําเภอ 495,000.00    495,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนัท  เขาโพธิ์งาม นายธนัท  เขาโพธิ์งาม ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00215/65

(กลุมบานนายสา จูงพันธทาว)  ชุมชนสันติสุข เสนอราคา 495,000.-บาท เสนอราคา 495,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

(กองชาง)

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเกล็กแยกถนนกลุมบาน 100,000.00    100,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนัท  เขาโพธิ์งาม นายธนัท  เขาโพธิ์งาม ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00234/65

นางสาวณิชกุล ตําแยโย  ชุมชนบานเกาอุดมสุข เสนอราคา 100,000.-บาท เสนอราคา 100,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

(กองชาง)

43 จัดซื้อพานธุปเทียนแพและดอกไมสด ตามกิจกรรมวันไหวครู 560.00          560.00          เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ  นามบุตร นายเอกลักษณ  นามบุตร ใหเครดติแกเทศบาล 65-03-00212-5320300-00007

(กองการศึกษา) เสนอราคา 560.-บาท เสนอราคา 560.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

44 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ทะเบียน 80-9433 สระแกว 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  รัตนมงคล นายอัมพร  รัตนมงคล ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00281/65

(งานปองกันฯ) เสนอราคา 5,000.-บาท เสนอราคา 5,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

45 คาซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6668 สระแกว 2,700.00        2,700.00        เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  รัตนมงคล นายอัมพร  รัตนมงคล ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00267/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 2,700.-บาท เสนอราคา 2,700.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

46 คาซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8275 สระแกว 7,400.00        7,400.00        เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  รัตนมงคล นายอัมพร  รัตนมงคล ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00282/65

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เสนอราคา 7,400.-บาท เสนอราคา 7,400.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

47 จัดซื้อวัสดุยาและเวชภัณฑ, อุปกรณกีฬา โครงการแขงขันกีฬา 13,000.00      13,000.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอฟบีที สปอรต 2000 หางหุนสวนจํากัด เอฟบีที สปอรต 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00287/65

มวลชนคนเขาฉกรรจตานยาเสพตดิ 2565 เสนอราคา 13,000.-บาท เสนอราคา 13,000.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)

48 คาจางจัดทําอาหารวางและเครื่องด่ืมเพ่ือใชรับรองการประชุมสภา 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง รานขนมแมสุภาพ รานขนมแมสุภาพ ใหเครดิตแกเทศบาล 65-03-00111-5320200-00012

(สํานักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 1,500.-บาท เสนอราคา 1,500.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

49 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 7 รายการ 3,637.00        3,637.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00276/65

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล) เสนนอราคา 3,637.-บาท เสนนอราคา 3,637.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

50 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน 11 รายการ 5,013.00        5,013.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00277/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 5,013.-บาท เสนอราคา 5,013.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

51 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน - โตะกราบพระ พรอมเบาะรองเขา 4,150.00        4,150.00        เฉพาะเจาะจง ราน ก.กงแกว 2000 ราน ก.กงแกว 2000 ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00275/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 4,150.-บาท เสนอราคา 4,150.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565



ลําดับ วงเงินท่ีจะ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจาง ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง และราคาท่ีเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

(เลขท่ีผูเบิก)

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

52 จัดซื้อเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมกิจกรรมเดินรณรงค  770.00          770.00          เฉพาะเจาะจง นายสายชล  สะเภา นายสายชล  สะเภา ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00284/65

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด ปงบประมาณ 2565 เสนอราคา 770.-บาท เสนอราคา 770.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

53 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือทําลื่อประกอบการเรียนการสอน ตามโครงการ 9,974.00        9,974.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  ฮึมพล นางสาวจุฑามาศ  ฮึมพล ใหเครดิตแกเทศบาล สัญญาเลขที่ CNTR-00280/65

การศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็ก นร. (D.A.R.E. ประเทศไทย) เสนอราคา 9,974.-บาท เสนอราคา 9,974.-บาท และมีบริการที่ดี ลว. 27 ม.ิย. 2565

(สํานักปลัดเทศบาล)


