
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง(บำท)
รำคำกลำง (บำท)

วิธจีัดซ้ือหรอืจัด
จ้ำง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่สัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง
1 ซ่อมรถยนต์ส ำนักงำน หมำยเลขทะเบียน กข 3547 ตรำด 1,444.50 1,444.50 เฉพำะเจำะจง ชยัยำนยนต์ ชยัยำนยนต์ บริกำรดี CNTR-0294/63
2 กอ่สร้ำงถนน คสล. สำยหนองชำกกล้วยสะพำนหิน

เนินขี้ไหล (รหัสทำงหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.90013) 386,000.00 386,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพวไิล หจก.เทพวไิล
บริกำรดี

CNTR-0295/63

3 กอ่สร้ำงถนน คสล.สำยเนินใหญ่มำบไมก้วำดสำย 2 (รหัสทำง
หลวงท้องถิ่น ตร.ถ.90017) 457,000.00 457,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพวไิล หจก.เทพวไิล

บริกำรดี
CNTR-0296/63

4 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์สำรเคมกี ำจดัยงุ และทรำย
ก ำจดัลูกน้ ำเคลือบสำร Temephos 1% 29,700.00 29,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงวรุิฬห์ทอง จ ำกดั บริษัท แสงวรุิฬห์ทอง จ ำกดั

บริกำรดี
CNTR-0297/63

5 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยบริหำรสถำนศึกษำ ฯ 54,393.45 54,393.45 เฉพำะเจำะจง หจก. สหวชิยก์ำรศึกษำมหำโชค หจก.สหวชิยก์ำรศึกษำมหำโชค บริกำรดี CNTR-0299/63

6 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 14,657.00 14,657.00 เฉพำะเจำะจง บ. ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บ. ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บริกำรดี CNTR-0300/63
7 ดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,687.00 7,687.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอนิเตอร์เน็ต หจก.ตรำดอนิเตอร์เน็ต บริกำรดี CNTR-0301/63
8 โครงกำรจดักจิกรรมวนัส ำคัญต่ำง ๆ ของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง เอสพีดีไซน์ เอสพีดีไซน์ บริกำรดี CNTR-0302/63
9 โครงกำรจดักจิกรรมวนัส ำคัญต่ำง ๆ ของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 1,295.00 1,295.00 เฉพำะเจำะจง บ. ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บ. ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บริกำรดี CNTR-0303/63

10 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,170.00 6,170.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอนิเตอร์เน็ต หจก.ตรำดอนิเตอร์เน็ต บริกำรดี CNTR-0304/63
11 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แสงสยำมซัพพลำย หจก.แสงสยำมซัพพลำย บริกำรดี CNTR-0305/63
12 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 17,630.00 17,630.00 เฉพำะเจำะจง บ. ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บ. ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บริกำรดี CNTR-0306/63
13 ซือวสัดุส ำนักงำน 5,230.00 5,230.00 เฉพำะเจำะจง บ. ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บ. ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บริกำรดี CNTR-0307/63
14 ซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญมติร ร้ำนเจริญมติร บริกำรดี CNTR-0308/63
15 ซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,150.00 8,150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญมติร ร้ำนเจริญมติร บริกำรดี CNTR-0309/63
16 ติดต้ังกระจกประตูศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลน้ ำเชี่ยว 

ขนำด 80x190x0.5 ซม. 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ชำ่งป๊อบอลูมเินียม ชำ่งป๊อบอลูมเินียม
บริกำรดี

CNTR-0310/63

17 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร ปุ๋ยยำร่ำ สูตร 161616 (50 กก./กระสอบ)
7,800.00 7,800.00 เฉพำะเจำะจง

รัชนี รับเหมำกอ่สร้ำงและรับจดั
สวนทุกประเภท

รัชนี รับเหมำกอ่สร้ำงและรับจดั
สวนทุกประเภท

บริกำรดี
CNTR-0311/63

18 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00 1,900.00 เฉพำะเจำะจง บ. สบำย แอควำนซ์ จ ำกดั บ. สบำย แอควำนซ์ จ ำกดั บริกำรดี CNTR-0312/63
19 ซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 6,292.00 6,292.00 เฉพำะเจำะจง บ. ตรำดต้ังง่วนเซ้ง จ ำกดั บ. ตรำดต้ังง่วนเซ้ง จ ำกดั บริกำรดี CNTR-0313/63
20 ค่ำจำ้งในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี

9,900.00 9,900.00 เฉพำะเจำะจง
บ. พี เอ เอส. เวลิด์ คอมมวินิ
เคชั่น จ ำกดั

บ. พี เอ เอส. เวลิด์ คอมมวินิ
เคชั่น จ ำกดั

บริกำรดี
CNTR-0314/63

21 โครงกำรฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมซ้อมแผนดับเพลิง 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง เอสพีดีไซน์ เอสพีดีไซน์ บริกำรดี CNTR-0315/63
22 โครงกำรฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมซ้อมแผนดับเพลิง 20,650.00 20,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ริช ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี ร้ำน ริช ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี บริกำรดี CNTR-0316/63
23 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย ชดุปฏบิัตติรำชกำร (ชดุหมี) 17,600.00 17,600.00 เฉพำะเจำะจง อนิด้ี ดีไซน์ อนิด้ี ดีไซน์ บริกำรดี CNTR-0317/63
24 โครงกำรปรับปรุงบ่อขยะ 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพวไิล หจก.เทพวไิล บริกำรดี CNTR-0318/63
25 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1, เคร่ือง

ส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 24,200.00 24,200.00 เฉพำะเจำะจง บ. ซี เทค ซีเคียวริต้ี ดีไซน์ จ ำกดั บ. ซี เทค ซีเคียวริต้ี ดีไซน์ จ ำกดั
บริกำรดี

CNTR-0319/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2563
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลน้ ำเชี่ยว
วันที่  31  สิงหำคม 2563 

แบบ สขร.1



26 ซ่อมแอร์ส ำนักงำน หมำยเลขครุภณัฑ์  420580029 , 
420580031 และ 420580033 15,087.00 15,087.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภำคภมูวิฒันำแอร์ หจก. ภำคภมูวิฒันำแอร์

บริกำรดี
CNTR-0320/63

27 ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 11,800.00 11,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เกษมสุขกำรยำง หจก.เกษมสุขกำรยำง บริกำรดี CNTR-0321/63
28 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ 12,673.08 12,673.08 เฉพำะเจำะจง อู่เล็กบริกำร อู่เล็กบริกำร บริกำรดี CNTR-0322/63
29 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุ(ปล๊ักไฟ) 4,350.00 4,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บริษัท ตรำดเคร่ืองเขยีน จ ำกดั บริกำรดี CNTR-0323/63
30 กล้องถำ่ยภำพ ระบบดิจติอล (ควำมละเอยีดไมน่้อยกวำ่ 20 

ล้ำนพิกเซล) 18,900.00 18,900.00 เฉพำะเจำะจง เอสแอนด์พี ฟูจเิอก็ซ์เพรส เอสแอนด์พี ฟูจเิอก็ซ์เพรส
บริกำรดี

CNTR-0324/63

31 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,890.00 8,890.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอนิเตอร์เน็ต หจก.ตรำดอนิเตอร์เน็ต บริกำรดี CNTR-0325/63
32 ซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 1,225.00 1,225.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ตรำดต้ังง่วนเซ้ง จ ำกดั บริษัท ตรำดต้ังง่วนเซ้ง จ ำกดั บริกำรดี CNTR-0326/63
33 ค่ำใชจ้ำ่ยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยวลัิย ด้ินสวสัด์ิ นำยวลัิย ด้ินสวสัด์ิ บริกำรดี CNTR-0327/63
34 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟ หมำยเลขครุภณัฑ์ 

416-57-0104 871.00 871.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอนิเตอร์เน็ต หจก.ตรำดอนิเตอร์เน็ต
บริกำรดี

CNTR-0328/63


