
แบบ สขร.1

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

1 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) (ธ.ค.63) 52,159.40               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
2 จำ้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กข

 4335 ตรำด
2,960.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.นิวฒัน์ เอน็.เค.ที. บจ.นิวฒัน์ เอน็.เค.ที. เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

3 จำ้งเหมำยำ้ยเคร่ืองปรับอำกำศ (สป.) 3,500.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดี.อำร์.เคร่ืองเยน็ ร้ำน ดี.อำร์.เคร่ืองเยน็ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
4 จำ้งซ่อมรถยนตบ์รรทุน ้ำ หมำยเลขทะเบียน บจ 1073

 ตรำด
5,200.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทิตยแ์อร์ฟิลม์ ร้ำนอำทิตยแ์อร์ฟิลม์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

5 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 416-62-0100 (สป.) 1,165.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เน็ต หจก.ตรำดอินเตอร์เน็ต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
6 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑไ์ฟรถบรรทุกขยะ หมำยเลข

ทะเบียน บฉ 8917
8,415.55                 เฉพำะเจำะจง บจ.มิตซู บจ.มิตซู เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยคลองส ำโรง ม.5 246,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก. ช.คูณทรัพยก่์อสร้ำง หจก. ช.คูณทรัพยก่์อสร้ำง เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
8 ซ้ือน ้ำด่ืมบรรจุถงั ( ธ.ค.63 - พ.ค.64 ) 2,160.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ้ำด่ืมปณำลี ร้ำนน ้ำด่ืมปณำลี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
9 ซ้ือยำงรถยนตส่์วนกลำง รถบรรทุกน ้ำ หมำยเลข

ทะเบียน บจ 1073 ตรำด
47,000.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ยเูน่ียน เน็ตเวิร์คเทเลวิชัน่ บจ.ยเูน่ียน เน็ตเวิร์คเทเลวิชัน่ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

10 โครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษี 350,000.00             เฉพำะเจำะจง บจ.นวภคัคอร์เปอเรชัน่ บจ.นวภคัคอร์เปอเรชัน่ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
11 จำ้งซ่อมบ ำรุงครุภณัฑร์ถยนต ์รถบรรทุกขยะ บฉ 

8917
2,400.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.เจริญกำรไฟฟ้ำ ร้ำน จ.เจริญกำรไฟฟ้ำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

720,959.95             

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  ธันวาคม 63 ประจ าปีงบประมาณ  2564
 เทศบาลต าบลช าราก
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12 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  เกำ้อ้ีบุนวม 2 ตวั   โตะ๊เหลก็
ส ำนกังำน 1 ตวั   โตะ๊คอมพิวเตอร์ 6 ตวั

23,000.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยทะเลเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนพลอยทะเลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

13 ซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี7 21,990.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นร้ำนจ ำหน่วยโดยตรง
14 ซ้ือเกำ้อ้ีส ำนกัแบบมีพนกัพิงเบำะหนงัและลอ้เล่ือน 4

 ตวั
10,800.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิยมพำณิชย์ ร้ำนนิยมพำณิชย์ เป็นร้ำนจ ำหน่วยโดยตรง

15 ซ้ือนมเทอม 2/2563 (ม.ค.-พ.ค.64) 229,712.50             เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนม เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
16 จำ้งติดตั้งผำ้มำ่นหอ้งประชุม 3 รำยกำร 33,700.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำ่นสวยตรำด ร้ำนมำ่นสวยตรำด เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
17 ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟขนำด 800VA จ ำนวน 5 เค่ือง 12,500.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
18 จำ้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน กข

 4335 ตรำด
5,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหยกเจริญแอร์ ร้ำนหยกเจริญแอร์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

19 โครงกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมถนน คสล.สำยบำ้นนำ
เกลือ

1,105,000.00          ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

หจก.อีสเทคกำรโยธำ หจก.อีสเทคกำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

1,441,702.50          

2,162,662.45          
*หมำยเหตุ วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ไดแ้ก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ จำ้งท่ีปรึกษำโดยคดัเลือก และจำ้งท่ีปรึกษำโดยตกลง
                  ช่ือ-นำมสกลุผูใ้หข้อ้มลู นำงสำวญำริลย ์ รัตนวำร   ต  ำแหน่ง ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  วนัท่ีบนัทึกขอ้มลู     


