
แบบ สขร.1

ล ำดบัท่ี งำน/จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(รำคำกลำง) โดยสรุป

1 จำ้งท ำป้ำยไวนิล เชิญชวนผูมี้ประสิทธิเลือกตั้ง 9,600.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
2 จำ้งยำ้ยหอกระจำยขำ่ว 1,500.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทอ๊ป โซลูชัน่ ร้ำนทอ๊ป โซลูชัน่ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
3 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน ตูบ้ำนเล่ือนทึบ ตูเ้หลก็ 2 

บำน
23,200.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิยมพำณิชย์ ร้ำนนิยมพำณิชย์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

4 ซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์ วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ 40,680.00               เฉพำะเจำะจง บจ.แสงวิรุฬทอง บจ.แสงวิรุฬทอง เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

5 จำ้งท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ กำรเลือกตั้ง 1,400.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
6 ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหว้งไล่เจ๊ก ม.2 921,200.00             ประกวดรำคำ 

(e-bidding)
หจก.โชคดี55 หจก.โชคดี55 เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

7 ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงกลำง ม.4 934,500.00             ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

หจก.ตรำดคอนกรีต หจก.ตรำดคอนกรีต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

8 จำ้งท ำตำประทบัใชใ้นกำรเลือกตั้ง                       -
ตรำยำง ผอ.กำรเลือกตั้งประจ ำหน่วย                 -
ตรำประทบับตัรเลือกตั้ง สท.                             -
ตรำประทบับตัรเลือกตั้ง นำยกฯ

3,255.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรณะพำณิชย์ ร้ำนบูรณะพำณิชย์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

1,935,335.00          

*หมำยเหตุ วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ไดแ้ก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ จำ้งท่ีปรึกษำโดยคดัเลือก และจำ้งท่ีปรึกษำโดยตกลง
                  ช่ือ-นำมสกลุผูใ้หข้อ้มลู นำงสำวญำริลย ์ รัตนวำร   ต  ำแหน่ง ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  วนัท่ีบนัทึกขอ้มลู     

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม ประจ าปีงบประมาณ  2564
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

ล ำดบัท่ี งำน/จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(รำคำกลำง) โดยสรุป

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม ประจ าปีงบประมาณ  2564
 เทศบาลต าบลช าราก

9 ก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน เทศบำลต ำบล
ช ำรำก

1,190,000.00          ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

หจก.ส.ทนินทองกำรโยธำ หจก.ส.ทนินทองกำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

10 ซ้ือวสัดุในกำรเลือกตั้งฯ 1,704.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรณะพำณิชย์ ร้ำนบูรณะพำณิชย์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพส์ ำหรับใชใ้นกำร

เลือกตั้ง
8,660.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

12 ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยสระแมลงภู่ - คลองยำยพนั
 ม.2

503,360.00             เฉพำะเจำะจง หจก. ที เอม็ เค คอนกีตผสมเสร็จ หจก. ที เอม็ เค คอนกีตผสมเสร็จ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

13 ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหนองรีพฒันำ ม.3 1,299,200.00          ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

หจก. ที เอม็ เค คอนกีตผสมเสร็จ หจก. ที เอม็ เค คอนกีตผสมเสร็จ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

14 ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยทูลเกลำ้ 471,510.00             เฉพำะเจำะจง หจก. ที เอม็ เค คอนกีตผสมเสร็จ หจก. ที เอม็ เค คอนกีตผสมเสร็จ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

15 สั่งจำ้งปรับปรุงสำยชำกมะกรูด 17,240.00               เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ  มำประเทียบ นำยสมภพ  มำประเทียบ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
16 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพำนคลองเขำใหญ่ 33,140.00               เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ  มำประเทียบ นำยสมภพ  มำประเทียบ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

17 จำ้งท ำป้ำยไวนิล ป้ำยผลกำรนบัคะแนนเลือกตั้ง 
ขนำด 495 x 495 ซม.

4,900.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

18 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก
 พร้อมติดตั้งถงัหมึก

4,190.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตราดอนิเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

3,533,904.00          

*หมำยเหตุ วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ไดแ้ก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ จำ้งท่ีปรึกษำโดยคดัเลือก และจำ้งท่ีปรึกษำโดยตกลง
                  ช่ือ-นำมสกลุผูใ้หข้อ้มลู นำงสำวญำริลย ์ รัตนวำร   ต  ำแหน่ง ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  วนัท่ีบนัทึกขอ้มลู     



แบบ สขร.1

ล ำดบัท่ี งำน/จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(รำคำกลำง) โดยสรุป

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม ประจ าปีงบประมาณ  2564
 เทศบาลต าบลช าราก

19 จำ้งท ำป้ำยเพ่ือใชใ้นกำรเลือกตั้งโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

480.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

20 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนกำรเลือกตั้ง 5,837.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตรำดแสงกมล ร้ำนตรำดแสงกมล เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

21 จำ้งท ำอำหำร ขำ้มตม้ ใชใ้นวนัท่ี 28 มีนำคม 2564 4,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเดชะ  จตุรภคัด์ิ นำยเดชะ  จตุรภคัด์ิ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

22 จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกท ำงำนในกองสำธำรณะ
สุข (คนงำนเกบ็ขยะ) เม.ย.64 - ก.ย.64

54,000.00               เฉพำะเจำะจง นำย ธวฒัชยั  สบัปะ นำย ธวฒัชยั  สบัปะ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

23 จำ้งซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 4,550.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดี อำร์ เคร่ืองเยน็ ร้ำน ดี อำร์ เคร่ืองเยน็ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

69,267.00               
5,538,506.00          

*หมำยเหตุ วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ไดแ้ก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ จำ้งท่ีปรึกษำโดยคดัเลือก และจำ้งท่ีปรึกษำโดยตกลง
                  ช่ือ-นำมสกลุผูใ้หข้อ้มลู นำงสำวญำริลย ์ รัตนวำร   ต  ำแหน่ง ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  วนัท่ีบนัทึกขอ้มลู     


