
แบบ สขร.1

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

1 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรจริยธรรมฯ 600.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
2 จำ้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำยคลองกระทอ้น ม.5 70,600.00               เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ  มำประเทียบ นำยสมภพ  มำประเทียบ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

3 ซ้ือน ้ำมนัโครงกำรอนุรักษป่์ำไม้ 1,100.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ประกอบรัช หจก.ประกอบรัช เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
4 จำ้งด ำเนินกำรยำ้ยตูส้ำขำโทรศพัท์ 1,200.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.แสงสยำม ซพัพลำย หจก.แสงสยำม ซพัพลำย เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
5 จำ้งขดุลอกรำงระบำยน ้ำไหล่ทำง 4 สำยทำง 27,600.00               เฉพำะเจำะจง นำยวิษรุศ  พลโสภำ นำยวิษรุศ  พลโสภำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
6 จำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำต ำบล 600.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
7 ซ้ืออุปกรณ์กีฬำ 32,670.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็พีโอ สปอร์ต แอนตเ์ซฟต้ี ร้ำน เอน็พีโอ สปอร์ต แอนตเ์ซฟต้ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

8 จำ้งซ่อมรถบรรทุกน ้ำหมำยเลขทะเบียน บจ 1073 15,408.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่เลก็บริกำร ร้ำนอู่เลก็บริกำร เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

9 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร ยำก ำจดัวชัพืช 29,700.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นเกษตร ร้ำนบำ้นเกษตร เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
10 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตบ์รรทุกน ้ำหมำยเลขทะเบียน

 บจ 1073
7,000.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.พ.อุดมนนท์ หจก.พ.อุดมนนท์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

11 จำ้งซ่อมรถยนต ์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียนกข 
4335 (หมอน ้ำร่ัว)

5,600.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเฉลียว เกณิกำนนท์ นำยเฉลียว เกณิกำนนท์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

12 จำ้งซ่อมรถยนต ์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน บง 
3701

21,400.00               เฉพำะเจำะจง นำยเฉลียว เกณิกำนนท์ นำยเฉลียว เกณิกำนนท์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

13 จำ้งก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเทศบำล 888,888.00             e-bidding หจก.ตรำดธุรกิจกำ้วหนำ้ หจก.ตรำดธุรกิจกำ้วหนำ้ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

1,102,366.00          

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กนัยายน  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (ส ำนกัปลดั) 25,800.00            เฉพำะเจำะจง บจ.เอส เพน็ เอน็เตอร์ไพรส์ บจ.เอส เพน็ เอน็เตอร์ไพรส์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

2 ซ้ือวสัดุส ำนกังำนจ ำนวน 32 รำยกำร 18,425.00            เฉพำะเจำะจง บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
3 จำ้งท ำป้ำยไวนิลพร้อมโครงไมเ้พ่ือโครงกำรวนั

เฉลิมพระเกียรติฯ 12 ส.ค.63
700.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

4 ซ้ือน ้ำด่ืม น ้ำแขง็ เพ่ือใชใ้นโครงกำรเฉลิมพระ
เกียรติฯ

19,300.00            เฉพำะเจำะจง คมชดักำรพิมพ์ คมชดักำรพิมพ์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 5 รำยกำร (ส ำนกั
ปลดั)

1,240.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

6 จำ้งลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 84,200.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.นิชำภำ ทำนะมยั น.ส.นิชำภำ ทำนะมยั เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
7 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรฯ 600.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิติมำกำรพิมพ์ ร้ำนธิติมำกำรพิมพ์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

8 จำ้งออกแบบโครงอำคำรส ำนกังำนเทศบำลต ำบล
ช ำรำก

45,000.00            เฉพำะเจำะจง บจ.ทีทศั บจ.ทีทศั เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

9 เช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำรจิต
อำสำภยัพิบติัฯ

164,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนริชไฟร์แอนดเ์ซฟต้ี ร้ำนริชไฟร์แอนดเ์ซฟต้ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

10 จำ้งส ำรวจควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรในงำน
บริกำรของเทศบำลต ำบลช ำรำก

25,000.00            เฉพำะเจำะจง ม.รำชภฏัร ำไพพรรณี ม.รำชภฏัร ำไพพรรณี เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

384,765.00          

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  สิงหาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  สิงหาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

11 จำ้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน 
กค 5613 ตรำด เปล่ียนยำงรถยนต์

19,800.00            เฉพำะเจำะจง หจก.พ.อุดมนนท์ หจก.พ.อุดมนนท์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

12 ซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทยส์ำรเคมีก ำจดั
ลูกน ้ำยงุลำย (สำสุขฯ)

30,000.00            เฉพำะเจำะจง บจ.แสงวิรุฬท์อง บจ.แสงวิรุฬท์อง เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

13 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย (สำสุขฯ) 2,320.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรีลกัษณ์ปักคอม ร้ำนอำรีลกัษณ์ปักคอม เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
14 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟ(สำสุข

ฯ)2 เคร่ือง
5,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

15 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล (สำ
สุขฯ)

25,700.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

16 ซ้ือเครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลแบบท่ี 
2(คลงั)

25,700.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

17 ซ้ือเครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลแบบท่ี 
2(คลงั)

25,700.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

18 จำ้งท ำตะกร้ำของท่ีระลึก 1,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงเรณู  ไวยกลู นำงเรณู  ไวยกลู เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
19 จำ้งเหมำเช่ำรถยนตส่์วนบุคคลเดินทำงจำก ศพด.

ช ำรำกไป ศพด.ด่ำนชุมพลฯ 28 ส.ค.63
300.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย ์ กฤษเกลำ้ นำยอำทิตย ์ กฤษเกลำ้ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

135,520.00          

*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  สิงหาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

20 จำ้งส ำรวจและข้ึนทะเบียนจ ำนวนสุนขัและแมว
ในพ้ืนท่ีต ำบลช ำรำก

4,500.00              เฉพำะเจำะจง นำงรักชนก  ส ำรำญกิจ นำงรักชนก  ส ำรำญกิจ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

21 จำ้งซ่อมบ ำรุงครุภณัฑร์ถบรรทุกขยะ ทะเบียน บฉ
 8917

2,290.00              เฉพำะเจำะจง บจ.นิวฒัน์ เอน็.เค.ที บจ.นิวฒัน์ เอน็.เค.ที เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

22 จำ้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน 
กค 272 ตรำด

420.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.นิวฒัน์ เอน็.เค.ที บจ.นิวฒัน์ เอน็.เค.ที เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

23 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นโครงกำรด ำเนิน
โครงกำร ศพด.น่ำอยู่

4,246.00              เฉพำะเจำะจง นำงเรณู  ไวยกลู นำงเรณู  ไวยกลู เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

24 จำ้งท ำป้ำยโฟมบอร์ดฯ 2,260.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
25 ซ้ือถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ขนำด 15 ปอนด์ 3,700.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน ริชไฟร์ แอนเซฟต้ี ร้ำน ริชไฟร์ แอนเซฟต้ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
26 ซ้ือเกำ้อ้ีพลำสติก จ ำนวน 33 ตวั 2,970.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยทะเล เฟอนิเจอร์ ร้ำนพลอยทะเล เฟอนิเจอร์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
27 จำ้งก่อสร้ำงป้ำยสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 298,200.00          เฉพำะเจำะจง หจก.อีสเทค กำรโยธำ หจก.อีสเทค กำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
28 จำ้งลงหินคลุกและหินเบอร์ 1 ม.1-ม.5 478,800.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิชำภำ  ทำนะมยั นำงสำวนิชำภำ  ทำนะมยั เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

797,386.00          
1,317,671.00       

*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

1 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ  ำนวน 2 รำยกำร (กองกำรศึกษำ) 760.00                      เฉพำะเจำะจง ร้ำนตรำดแสงกมล ร้ำนตรำดแสงกมล เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

2 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ จ  ำนวน 21 รำยกำร (กอง
ช่ำง)

78,725.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตรำดแสงกมล ร้ำนตรำดแสงกมล เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

3 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เลขครุภณัฑ ์
416-61-0090 (ส ำนกัปลดั)

375.00                      เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

4 ซ้ือวสัดุส ำนงัำน จ ำนวน 10 รำยกำร 5,940.00                   เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
5 จำ้งซ่อมบ ำรุงรถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน

 กค 5613 ตรำด
8,311.76                   เฉพำะเจำะจง บมจ. มำสดำ้ บมจ.มำสดำ้ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

6 ซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Brother DCP-T310 4,190.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
7 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง(กองช่ำง) 9,995.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดเกษมศำนต์ิคำ้วสัดุ หจก.ตรำดเกษมศำนต์ิคำ้วสัดุ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 2 รำยกำร (ส ำนกั
ปลดั)

31,460.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เอน็ ตรำดสเตชัน่เนอร่ี หจก.ซี.เอน็ ตรำดสเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

9 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุจ  ำนวน 4 รำยกำร (ส ำนกั
ปลดั)

4,425.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เอน็ ตรำดสเตชัน่เนอร่ี หจก.ซี.เอน็ ตรำดสเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

10 ซ้ือน ้ำด่ืม ก.ค.63- ก.ย.63 780.00                      เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ้ำด่ืมปณำลี ร้ำนน ้ำด่ืมปณำลี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

144,961.76               

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กรกฎาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กรกฎาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 8 รำยกำร (ส ำนกั
ปลดั)

13,990.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

12 ซ้ือตน้ไม ้ปุ๋ ย ดิน เพ่ือโครงกำรจดักิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 28 ก.ค.63

5,500.00                   เฉพำะเจำะจง เจริญกิจกำรเกษตร เจริญกิจกำรเกษตร เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

13 ซ้ืออุปกรณ์ในกำรจดักิจกรรมฯ 6,950.00                   เฉพำะเจำะจง บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
14 จำ้งท ำป้ำยไวนิล พระบรมฉำยำลกัษณ์รัชกำลท่ี 10

 ขนำด 2.4x 3.6 เมตร
1,872.50                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนโมเดิร์น โฟโตดิ้จิตอลฯ ร้ำนโมเดิร์น โฟโตดิ้จิตอลฯ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

15 จำ้งเหมำประดบัตกแต่งไฟบริเวณหนำ้ส ำนกังำน
เทศบำลต ำบลช ำรำก

10,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสนิท  นิลอรรถ นำยสนิท  นิลอรรถ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

16 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ อิฐประสำน ไมร้ะแนง ไม ้
สีน ้ำมนัฯ

7,125.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดเกษมศำนต์ิคำ้วสัดุ หจก.ตรำดเกษมศำนต์ิคำ้วสัดุ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

17 ซ้ือครุภณัฑอ่ื์น-ผำ้ใบแบบชกัรอก 32,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพบูลยศิ์ลป์ ร้ำนไพบูลยศิ์ลป์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
18 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับจดักิจกรรมวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษำ 28 ก.ค.63
3,388.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมพำนิช ร้ำนเกษมพำนิช เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

19 ซ้ือน ้ำด่ืม,น ้ำแขง็ ส ำหรับใชใ้นโครงกำรจดั
กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 ธ.ค.63

1,240.00                   เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

20 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ  ำนวน 15 รำยกำร 8,448.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมพำนิช ร้ำนเกษมพำนิช เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
91,013.50                 

*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  กรกฎาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

21 ซ้ือจอภำพ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,390.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
22 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์จ ำนวน 7 รำยกำร 15,140.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
23 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุจ  ำนวน 2 รำยกำร 1,080.00                   เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

24 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 11 รำยกำร 9,916.00                   เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
25 จำ้งก่อสร้ำงปรับปรุงสถำนท่ีท่องเท่ียวสวนสำ

ธำรณบำ้นเกำะเกตุ หมู่ท่ี 2
545,000.00               เฉพำะเจำะจง หจก.อีสเทค กำรโยธำ หจก.อีสเทคกำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

26 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) เทอม 1/2563(ก.ค.-ต.ค.63) 201,630.88               เฉพำะเจำะจง สหกรณโคนมวงัน ้ำเยน็ สหกรณโคนมวงัน ้ำเยน็ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

27 จำ้งขดุลอกสระน ้ำหนองบวับำ้นำเกลือ ม.2 278,400.00               เฉพำะเจำะจง นำยชำตรี  สงัขท์อง นำยชำตรี  สงัขท์อง เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
1,054,556.88            

1,290,532.14            

*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

1 จำ้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง รถบรรทุกขยะ 
หมำยเลขทะเบียน บฉ 8917 ตรำด

1,300.00               เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงเอียด อู่ช่ำงเอียด เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

2 จำ้งซ่อมบ ำรุงและรักษำรถยนตส่์วนกลำง
หมำยเลขทะเบียน กค 272

3,860.00               เฉพำะเจำะจง บจ.นิวฒัน์ เอน็.เค.ที บจ.นิวฒัน์ เอน็.เค.ที เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

3 สั่งซ้ีอแบบพิมพ ์ภ.ด.ส.11 จ ำนวน 10 เล่ม 820.00                  เฉพำะเจำะจง โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
4 ซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ ระบบดิจิตอล 

(ครุภณัฑส์ ำนกังำน)
150,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั เอส.เพน็ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ำกดั บริษทั เอส.เพน็ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ำกดั เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 5 รำยกำร (กองช่ำง) 20,170.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

6 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองช่ำง) 9,315.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

7 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุจ  ำนวน 4 รำยกำร (กอง
สำธำรณสุขฯ)

2,025.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

8 จำ้งซ่อม โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.สำยสระ
แมลงภู่-ชป22 (ตร.ถ.6009) ม.1 บำ้นหินดำด

347,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.อีสเทค กำรโยธำ หจก.อีสเทค กำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

9 จำ้งซ่อมโครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.สำยเลียบ
หนองเกำะเกตุ(ตร.ถ.60027)ม.2 บำ้นนำเกลือ

133,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.อีสเทค กำรโยธำ หจก.อีสเทค กำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

10 ซ้ือนม เทอม 1/2563 ช่วง 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 100,815.40           เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

768,305.40           

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  มิถุนายน  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ  ำนวน 5 รำยกำร 5,802.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมพำนิช ร้ำนเกษมพำนิช เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

2 จำ้งซ่อมแซมฝำยหว้งโบสถ ์ม.5 22,756.00            เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ  มำประเทียบ นำยสมภพ  มำประเทียบ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
3 จำ้งปรับปรุงถนนดินสำยหนองตีนเขำ ม.2 31,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยวิษรุศ  พลโสภำ นำยวิษรุศ  พลโสภำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
4 จำ้งปรับปรุงถนนดินสำยท่ำเส้น ม.5 ,ถนนสำย

เนินหำ้งเคียน ม.5
32,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยพิพฒัน์  บุญชู นำยพิพฒัน์  บุญชู เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

5 จำ้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้ำหมำยเลขทะเบียน
 บจ 1073 ตรำด

33,384.00            เฉพำะเจำะจง เลก็บริกำร เลก็บริกำร เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

6 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุจ  ำนวน 12 รำยกำร 
(ส ำนกัปลดั)

2,948.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนตรำดแสงกมล ร้ำนตรำดแสงกมล เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

7 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองคลงั) 16,830.00            เฉพำะเจำะจง บจ.ซี เอน็ ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี เอน็ ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
8 จำ้งปรับปรุงถนน คสล.สำยหว้งกระทะ ม.3 33,400.00            เฉพำะเจำะจง นำยพิพฒัน์  บุญชู นำยพิพฒัน์  บุญชู เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
9 จำ้งซ่อมแซมฝำยท่ำดินเหนียว 10,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยวิษรุศ  พลโสภำ นำยวิษรุศ  พลโสภำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

10 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองกำรศึกษำ) 8,865.00              เฉพำะเจำะจง บจ.ซี เอน็ ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี เอน็ ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
11 ซ้ือวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,800.00              เฉพำะเจำะจง บจ.ซี เอน็ ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี เอน็ ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
12 จำ้งขยำยผิวจรำจรถนนดินสำยปลำยนำ ม.1 11,400.00            เฉพำะเจำะจง นำยวิษรุศ  พลโสภำ นำยวิษรุศ  พลโสภำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

211,485.00          

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

13 จำ้งก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหว้งกระทะ-สำย
หนองตีนเขำ ม.2,3

2,490,000.00       e-bidding หจก.ส.ทนินทองกำรโยธำ หจก.ส.ทนินทองกำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

11 จำ้งก่อสร้ำงถนน คสล.สำยท่ำดินเหนียว ม.2 3,050,000.00       e-bidding หจก.ส.ทนินทองกำรโยธำ หจก.ส.ทนินทองกำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
12 จำ้งก่อสร้ำงถนน คสล.สำยอีสเทิร์น ม.1 3,744,000.00       e-bidding หจก.ส.ทนินทองกำรโยธำ หจก.ส.ทนินทองกำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

9,284,000.00       

9,495,485.00       

*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

1 ซ้ือน ้ำด่ืมบรรจุถงัประจ ำเดือน เม.ย.63-มิ.ย.63 780.00                     เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมปณำลี น ้ำด่ืมปณำลี ผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

2 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,298.00                  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมพำนิช ร้ำนเกษมพำนิช เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
3 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ ์(กองกำรศึกษำ) 2,500.00                  เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
4 จำ้งเหมำเช่ำตวักระจำยเสียง (กองสำธำรณสุขฯ) 900.00                     เฉพำะเจำะจง นำยเรวฒั  รัตนเศียร นำยเรวฒั  รัตนเศียร เป็ยผูรั้บจำ้งโดยตรง

5 จำ้งเหมำท ำเวบไซดเ์ทศบำลต ำบลช ำรำก 20,000.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนที เอส คอมพิวเตอร์ ร้ำนที เอส คอมพิวเตอร์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
6 ซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทยพุดัลมอุตสำหกรรมติด

ผนงั
16,500.00                เฉพำะเจำะจง หจก.แสงสยำมซพัพลำย หจก.แสงสยำมซพัพลำย เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

7 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของ นำย
สว่ำง ประกอบกลู

15,203.00                เฉพำะเจำะจง บจ.ตรำดมัน่คง บจ.ตรำดมัน่คง เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

8 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของ นำย
สว่ำง ประกอบกลู

4,797.00                  เฉพำะเจำะจง หจก.ที เอม็ เค คอนกรีตผสมเสร็จ หจก.ที เอ็ม เค คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

9 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองกำรศึกษำ) 1,135.00                  เฉพำะเจำะจง บจ.ซี เอน็ ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี เอน็ ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
10 ปรับปรุงท่อระบำยน ้ำบริเวณคลองท่ำเส้น ม.5 

บำ้นหนองยำง
348,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ  มำประเทียบ นำยสมภพ  มำประเทียบ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

11 จำ้งขดุลอกสระน ้ำสระแมลงภู่ หมู่ 1 182,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยวิษรุศ  พลโสภำ นำยวิษรุศ  พลโสภำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
596,113.00              

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  เมษายน  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  เมษายน  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

12 จำ้งปรับปรุงท่อระบำยน ้ำบริเวณคลองยำยพนั ม.1 348,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยอนุวตัร  พรมพิลำศ นำยอนุวตัร  พรมพิลำศ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

13 จำ้งปรับปรุงท่อระบำยน ้ำบริเวณคลองไหแตก ม.5 348,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยสุกิจ  ศภุพฒัน์ นำยสุกิจ  ศภุพฒัน์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

696,000.00              

1,292,113.00           

*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

1 จำ้งเหมำยำ้ยเสำไฟฟ้ำแรงต ่ำและสำยไฟภำยใน
สวนสำธำรณะบำ้นเกำะเกตุพร้อมอุปกรณ์

44,187.00               เฉพำะเจำะจง นำยภูเมส ชิษณุชยั นำยภูเมส ชิษณุชยั เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

2 ซ้ือวคัซีนป้องกนัโรค ส ำหรับสตัว์ 36,000.00               เฉพำะเจำะจง คลินิกรักสตัว์ คลินิกรักสตัว์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
3 ซ้ือพดัลมขนำด 18 น้ิว จ  ำนวน 6 ตวั 800.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนตรำดแสงกมล ร้ำนตรำดแสงกมล เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
4 จำ้งท ำป้ำย 642.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโมเดิร์นโฟโตดิ้จิตอล ร้ำนโมเดิร์นโฟโตดิ้จิตอล เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
5 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัโรคติดต่อ(สำสุขฯ) 800.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
6 จำ้งซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 2 เคร่ือง 

(ส ำนกัปลดั)
2,800.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีอำร์เคร่ืองเยน็ ร้ำนดีอำร์เคร่ืองเยน็ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

7 จำ้งซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ (กองช่ำง) 4,200.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีอำร์เคร่ืองเยน็ ร้ำนดีอำร์เคร่ืองเยน็ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
8 จำ้งซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 2 เคร่ือง 

(กองคลงั)
3,100.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีอำร์เคร่ืองเยน็ ร้ำนดีอำร์เคร่ืองเยน็ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

9 จำ้งซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 2 เคร่ือง 
(กองสำธำรณสุขฯ)

1,700.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีอำร์เคร่ืองเยน็ ร้ำนดีอำร์เคร่ืองเยน็ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

10 ซ้ือชุดท่อน ้ำท้ิง จ  ำนวน 4 ชุด 760.00                    เฉพำะเจำะจง บจ.หนำ้เมืองโลหะกิจ บจ.หนำ้เมืองโลหะกิจ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
11 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมฯ 1,200.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิติมำกำรพิมพ์ ร้ำนธิติมำกำรพิมพ์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

96,189.00               

*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  2563
 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  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

12 จำ้งเปล่ียนท่อเมนเช่ือมต่อระหว่ำงอำคำรฯ 10,300.00               เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย ์ บุญทนำวงษ์ นำยอำทิตย ์ บุญทนำวงษ์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
13 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองกำรศึกษำ) 560.00                    เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
14 ซ้ือเกำ้อ้ีพลำสติก จ ำนวน 70 ตวั 17,500.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยทะเล เฟอนิเจอร์ ร้ำนพลอยทะเล เฟอนิเจอร์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

15 ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 1,560.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำนิชกำร ร้ำนพำนิชกำร เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
16 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 5,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำนิชกำร ร้ำนพำนิชกำร เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

17 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 1,045.00                 เฉพำะเจำะจง บจ. หนำ้เมืองโลหะกิจ บจ. หนำ้เมืองโลหะกิจ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
18 ซ้ือวสัดุส ำรวจ 6,644.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.หนำ้เมืองโลหะกิจ บจ. หนำ้เมืองโลหะกิจ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
19 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 1,465.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.แสงสยำมซพัพลำย หจก.แสงสยำมซพัพลำย เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
20 จำ้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน 

กค 272 ตรำด
2,005.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเฉลียว  เกณิกำนนท์ นำยเฉลียว  เกณิกำนนท์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

21 จำ้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน 
กข 4335 ตรำด

8,200.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทิตย ์แอร์ ฟิลม์ ร้ำนอำทิตย ์แอร์ ฟิลม์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

22 จำ้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน
 บง 3701 ตรำด

6,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเฉลียว  เกณิกำนนท์ นำยเฉลียว  เกณิกำนนท์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

23 ซ้ือวสัดุโฆษณำและเผยแพร่(กองสำธำรณสุขฯ) 190.00                    เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

24 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองกำรศึกษำ) 9,430.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
70,399.00               

*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  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

25 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกำรจดัท ำหนำ้กำกอนำมยั 9,657.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษสิ์ริ ร้ำนพงษสิ์ริ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
26 จำ้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง หมำยเลขทะเบียน

 กข 4335 ตรำด
4,810.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.นิวฒัน์ เอน็ เค ที บจ.นิวฒัน์ เอน็ เค ที เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

27 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรประชำสมัพนัธ์พร้อมโครง
ไมพ้ลงัคนไทยร่วมใจป้องกนัไวรัสโคโรนำ-19

1,600.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

28 ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหว้งกระทะ ม.3 496,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ช.คูณทรัพยก่์อสร้ำง หจก.ช.คูณทรัพยก่์อสร้ำง เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
29 ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยกรอกแกว้ ม.1 495,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.อีสเทคกำรโยธำ หจก.อีสเทคกำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
30 ปรับปรุงไหล่ทำงถนนสำยชำกมะกรูด โดยวิธี

เรียงหินยำแนว ม.2
326,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.อีสเทคกำรโยธำ หจก.อีสเทคกำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

31 ปรับปรุงไหล่ทำงถนนสำยคลองหลอด-ลำกซุง ม.
5 โดยวิธีเรียงหินยำแนว

177,400.00             เฉพำะเจำะจง นำยพิพฒัน์  บุญชู นำยพิพฒัน์  บุญชู เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

1,510,467.00          

1,677,055.00          

*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

1 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองกำรศึกษำ) 10,800.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
2 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 5 รำยกำร (กองคลงั) 13,530.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

3 จำ้งเหมำยำนพำหนะ เพ่ือใชใ้นโครงกำรพำหนู
รู้จกัต  ำบล

800.00                    เฉพำะเจำะจง นำงอุทยั  รัตนนำรถ นำงอุทยั  รัตนนำรถ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

4 จำ้งประกอบอำหำรว่ำงและจำ้งท ำของสมนำคุณ 
เพ่ือใชใ้นโครงกำรพำหนูรู้จกัต  ำบล

2,640.00                 เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

5 จำ้งเหมำปรับปรุงท่อระบำยน ้ำ คสล. 8 ท่อน 2แถว 43,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยอนุวตัร  พรมพิลำศ นำยอนุวตัร  พรมพิลำศ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

6 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ รหสั 416-56-0064 2,475.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

7 ซ้ือครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว เตำแกส๊ 3 หวั 10,000.00               เฉพำะเจำะจง บจ.แอล พีจีแอนดอี์ควิปเมน้ท์ บจ.แอล พีจีแอนดอี์ควิปเมน้ท์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
8 จำ้งซ่อมเคร่ืองปร๊ินเอกสำร รหสั 416-56-0064 441.00                    เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
9 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีด

หมึกพร้อมติดตั้ง
3,990.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

87,676.00               

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กมุภาพนัธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กมุภาพนัธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

10 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ ์(กองสำธำรณสุข
ฯ)

18,900.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ ์(ส ำนกัปลดั) 17,320.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
12 ซ้ือผำ้โทเร/ดำ้ยเยบ็ผำ้ เพ่ือจดัท ำหนำ้กำกอนำมยั 8,731.20                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษศิ์ริ ร้ำนพงษศิ์ริ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

13 จำ้งก่อสร้ำงถนน คสล.สำยตรอกนำ-ป่ำชุมชน ม.1 495,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.อีสเทค กำรโยธำ หจก.อีสเทค กำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

14 จำ้งปรับปรุงระบบประปำหมู่บำ้น จ ำนวน 5 จุด 15,700.00               เฉพำะเจำะจง นำยสุกิจ ศภุพฒัน์ นำยสุกิจ ศภุพฒัน์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

555,651.20             

643,327.20             

*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

1 จำ้งท ำป้ำยวนัเดก็ ปี 2563 5,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
2 จำ้งเหมำเช่ำเตน๊ท์ 10,500.00               เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  เรืองประดิษฐ์ นำยบรรจง  เรืองประดิษฐ์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
3 ซ้ือน ้ำด่ืม ประจ ำเดือน ม.ค.63- มี.ค.63 780.00                    เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมปณำลี น ้ำด่ืมปณำลี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
4 จำ้งซ่อมแซมยำนพำหนะ รถบรรทุกน ้ำ หมำยเลข

ทะเบียน บจ 1073
11,951.90               เฉพำะเจำะจง เลก็บริกำร เลก็บริกำร เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

5 จำ้งท ำป้ำยไวนิล ขนำด 3.00*1.00 เมตร เพ่ือ
โครงกำรพฒันำศกัยภำพชมรมผูสู้งอำยุ

600.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

6 จำ้งเหมำท ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวนั และของ
สมนำคุณ เพ่ือใชใ้นโครงกำรพฒันำศกัยภำพ

14,700.00               เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

7 จำ้งเหมำบริกำรรถยนตโ์ดยสำรไมป่ระจ ำทำง 
จ  ำนวน 2 คนั เพ่ือใชโ้ครงกำรพฒันำศกัยภำพผูสู้
องอำย ุ15-17 ม.ค.63

70,000.00               เฉพำะเจำะจง บจ.บุญช่วยเหลือ บจ.บุญช่วยเหลือ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 11 รำยกำร (กองช่ำง) 27,779.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

9 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 10 รำยกำร (กองช่ำง) 3,629.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

144,939.90             

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  มกราคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  มกราคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

10 จำ้งซ่อมบ ำรุงรถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน
 บฉ 8917

2,560.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.นิวฒัน์ เอน็ เค ที บจ.นิวฒัน์ เอน็ เค ที เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

11 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ(กองช่ำง) 2,925.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตรำดแสงกมล ร้ำนตรำดแสงกมล เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
12 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ (กองช่ำง) 54,030.00               เฉพำะเจำะจง หจก.แสงสยำม ซพัพลำย หจก.แสงสยำม ซพัพลำย เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
13 ซ้ือวสัดุเพ่ือปรับสภำพแวดลอ้มท่ีอยูอ่ำศยัผูพิ้กำร

 นำงลดัดำ  มสิุกรัตน์
10,000.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ช มีทรัพยอ์นนัต์ หจก.ช มีทรัพยอ์นนัต์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

14 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลดั) 29,716.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
15 จำ้งท ำตรำยำง (ส ำนกัปลดั) 2,570.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
16 จำ้งส ำรวจประชำกรสุนขัและแมว 4,200.00                 เฉพำะเจำะจง น.ส.วณัณวฒัน์  มำประเทียบ น.ส.วณัณวฒัน์  มำประเทียบ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
17 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส ำนกัปลดั) 34,980.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

140,981.00             

285,920.90             

*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

1 จำ้งเหมำบริกำรถำงป่ำและลม้ตน้ไม ้เพ่ือท ำแนว
กนัไฟป่ำ

38,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยวิษรุศ  พลโสภำ นำยวิษรุศ  พลโสภำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

2 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง,น ้ำมนัหล่อล่ืน ส ำหรับ
โครงกำรจดักิจกรรม 5 ธนัวำ ประจ ำปี 2562

2,615.20                 เฉพำะเจำะจง หจก.ประกอบรัช หจก.ประกอบรัช เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

3 ซ้ือน ้ำด่ืม ส ำหรับจดักิจกรรม 5 ธนัวำ ประจ ำปี 
2562

330.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ้ำด่ืมปณำลี ร้ำนน ้ำด่ืมปณำลี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

4 จำ้งเหมำรถรับ-ส่ง ผูสู้งอำยฯุ 1,800.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสญัญำ  เป็ดแกว้ นำยสญัญำ  เป็ดแกว้ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
5 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินโครงกำรสมำน

ดวงใจฯ
1,000.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

6 จำ้งเหมำประกอบอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม  และ
จำ้งประกอบอำหำรเพ่ือโครงกำรสมำนดวงใจฯ

3,240.00                 เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

7 จำ้งลำ้งและเติมน ้ำยำแอร์ฯ(ส ำนกัปลดั) 46,900.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.อรัญญำ  เก้ือกลู น.ส.อรัญญำ  เก้ือกลู เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
8 จำ้งเหมำประกอบอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม          

   จำ้งประกอบอำหำรกลำงวนั
5,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

9 จำ้งท ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงกำร
แกปั้ญหำยำเสพติด (ม.ค.62-มี.ค.62)

3,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำงยินดี  หนองกลม นำงยินดี  หนองกลม เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

10 ซ้ือน ้ำด่ืม (ม.ค.62-มี.ค.62) 780.00                    เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมปณำลี น ้ำด่ืมปณำลี เป็นร้ำนจ ำหน่ำยโดยตรง

103,065.20             

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  ธันวาคม 62 ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



*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

11 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนภำยในกองคลงั 
(ม.ค.62-ก.ย.62)

81,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.สงกรำนต ์ สีเสน น.ส.สงกรำนต ์ สีเสน เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

12 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง จ  ำนวน 2 รำยกำร 12,895.00               เฉพำะเจำะจง นำยวิษรุศ  พลโสภำ นำยวิษรุศ  พลโสภำ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
13 ซ้ือคอนกรีต KSC 37,062.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอม็.เค.คอนกรีตผสมเสร็จ หจก.ที.เอม็.เค.คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นร้ำนจ ำหน่วยโดยตรง
14 ซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก(กองช่ำง) 6,290.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นร้ำนจ ำหน่วยโดยตรง

137,247.00             

240,312.20             
*หมำยเหตุ วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ไดแ้ก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ จำ้งท่ีปรึกษำโดยคดัเลือก และจำ้งท่ีปรึกษำโดยตกลง
                  ช่ือ-นำมสกลุผูใ้หข้อ้มลู นำงสำวญำริลย ์ รัตนวำร   ต  ำแหน่ง ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  วนัท่ีบนัทึกขอ้มลู     

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  ธันวาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2562
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

1 จำ้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์(กองสำธำรณสุขฯ) 1,721.00                เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
2 จำ้งเหมำติดตั้งไฟแสงสีทัว่บริเวณกำรจดังำนไฟ

เขำ้-ออก ตลอดสำย และเช่ำเคร่ืองเสียง
30,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยสนิท  นิลอรรถ นำยสนิท  นิลอรรถ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

3 จำ้งเหมำวงดนตรีพ้ืนบำ้น จ ำนวน 1 ชุด 5,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงนภทัตรำ  สุขกลีบ นำงนภทัตรำ  สุขกลีบ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
4 ซ้ือของขวญักำรแสดงฯ 4,360.00                เฉพำะเจำะจง นำงเรณู  ไวยกลู นำงเรณู  ไวยกลู เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
5 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 2 รำยกำร 2,065.10                เฉพำะเจำะจง ร้ำนโมเดิร์นโฟโตดิ้จิตอลฯ ร้ำนโมเดิร์นโฟโตดิ้จิตอลฯ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
6 ซ้ือพ้ืนท่ีบริกำรเวบ็ไซดช์ ำรำก 

www.chamraktrat.go.th และคำ่จดทะเบียนโดเมน
1,900.32                เฉพำะเจำะจง บริษทั เอน็ดิท โซลูชัน่ จ  ำกดั บริษทั เอน็ดิท โซลูชัน่ จ  ำกดั เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

7 จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ รหสัครุภณัฑ ์416-53-0055 
(กองคลงั)

321.00                   เฉพำะเจำะจง บริษทั ตรำดอินเตอร์เนต จ ำกดั บริษทั ตรำดอินเตอร์เนต จ ำกดั เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

8 จำ้งเหมำเช่ำเตน็ท ์(ยทุธกำรบำ้นช ำรำก) 1,800.00                เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  เรืองประดิษฐ นำยบรรจง  เรืองประดิษฐ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
9 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนัและจดัหำน ้ำด่ืม(ยทุธกำร

บำ้นช ำรำก)
4,408.00                เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ นำงพรทิพย ์ ไทรใหญ่ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

10 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ จ  ำนวน 12 รำยกำร 10,128.00              เฉพำะเจำะจง หจก.แสงสยำม ซพัพลำย หจก.แสงสยำม ซพัพลำย เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
11 จำ้งซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะบำ้นเกำะเกตุ ม.2 3,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษดำ  สุนทร นำยกฤษดำ  สุนทร เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

64,703.42              

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  62 ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก



แบบ สขร.1

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  62 ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก

12 จำ้งซ่อมแซมรำวจบับนัไดทำงเดินลงสระน ้ำ
สวนสำธำรณะบำ้นเกำะเกตุ ม.2

2,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยสุกิจ  ศภุพฒัน์ นำยสุกิจ  ศภุพฒัน์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

13 ซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน เทอม 2/2562 (ธ.ค.
62-มี.ค.63) ปิดเทอม

256,245.36            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็ จ  ำกดั สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็ จ  ำกดั เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

14 ซ้ือแบบพิมพ ์(ใบเสร็จภำษีเท่ีดิน) 820.00                   เฉพำะเจำะจง โรงพิมพอ์ำสำ รักษำดินแดน โรงพิมพอ์ำสำ รักษำดินแดน เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

259,065.36            

323,768.78            
*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

1 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำต ำแหน่งพนกังำนทัว่ไป 108,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.สงกรำนต ์ สีเสน น.ส.สงกรำนต ์ สีเสน เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
2 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำต ำแหน่งผูช่้วยผูดู้แลเดก็ 108,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทร์จรัส  รัตนนำรถ น.ส.จนัทร์จรัส  รัตนนำรถ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
3 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำ ต  ำแหน่ง คนงำนเกบ็ขยะ 78,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยธวฒัชยั  สมัปะ นำยธวฒัชยั  สมัปะ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
4 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำ ต  ำแหน่ง คนงำนเกบ็ขยะ 78,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยวนัชยั  หนูปก นำยวนัชยั  หนูปก เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
5 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ต.ค.62-ธ.ค.62 100,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ประกอบรัช หจก.ประกอบรัช เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
6 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนัและน ้ำด่ืมส ำหรับโครงกำร

ส่งเสริมพฒันำสุขภำพใจฯ
72,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงสมบูรณ์  สำธรำลยั นำงสมบูรณ์  สำธรำลยั เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

7 สั่งซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ (เมนเซอร์กิตกนัดูด) 3,370.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตรำดแสงกมล ร้ำนตรำดแสงกมล เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
8 ซ้ือน ้ำด่ืมบรรจุถงั 3 เดือน ต.ค.62-ธ.ค.62 715.00                    เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมปณำลี น ้ำด่ืมปณำลี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
9 จำ้งเหมำบริกำรท ำอำหำรว่ำงเพ่ือใชใ้นโครงกำรประชุม

คณะกรรมกำรฯ
12,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงยินดี  หนองกลม นำงยินดี  หนองกลม เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

10 ซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน เทอม 2/2562 (พ.ย.62) 43,682.52               เฉพำะเจำะจง สหกรณโคนมวงัน ้ำเยน็ จ  ำกดั สหกรณโคนมวงัน ้ำเยน็ จ  ำกดั เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
11 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงระบบอินเตอร์เนตส ำนกังำน

พร้อมอุปกรณ์
22,470.00               เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั(มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั(มหำชน) เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

12 จา้งเหมาบริการทาสีป้ายและรางสะพาน ณ 
สวนสาธารณะบา้นเกาะเกตุ

40,000.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ช.คูณทรัพยก่์อสร้ำง หจก.ช.คูณทรัพยก่์อสร้ำง เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

666,237.52             

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  ตุลาคม 62   ประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลช าราก


