
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ  ำนวน 18 รำยกำร  (กอง
กำรศึกษำ)

12,862.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมพำนิช ร้ำนเกษมพำนิช เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

2 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 11รำยกำร (กอง
กำรศึกษำ)

9,235.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตชัน่เนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

3 จำ้งเหมำตดัสต๊ิกเกอร์พร้อมติดตั้ง จ  ำนวน 9 รำยกำร 24,650.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

4 จำ้งเหมบุลคลภำยนอกเพ่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีส ำรอง 
และล้ึนทะเบียนสุนขัและแมว

4,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำงรักชนก  ส ำรำญกิจ นำงรักชนก  ส ำรำญกิจ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

5 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน 2 รำยกำร กระจกใส 6 ม.ม. วำง
โตะ๊ท ำงำน ขนำด85 x 150 ซม. 7 แผน่  กระจกใส 6
 ม.ม.วำงโตะ๊ท ำงำน ขนำด 85 x 150 ซม.1 แผน่

6,450.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงเทพ กระจกอลิเนียม ร้ำนช่ำงเทพ กระจกอลิเนียม เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

6 ซ้ือตูเ้อกสำรรำงเล่ือน ชนิด 8 ตู้ 95,000.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิยมพำนิช ร้ำนนิยนพำนิช เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
7 ซ้ือวสัดุต่อท่อส่งน ้ำดิบ 5 รำยกำร 31,400.00               เฉพำะเจำะจง พฒันกิจเกษตร พฒันกิจเกษตร เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
8 จำ้งท ำป้ำยเลือกตั้งจ  ำนวน 1 ป้ำย 500.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

184,597.00             

*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  2564
 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  2564
 เทศบาลต าบลช าราก

9 จำ้งท ำป้ำยจ ำนวน 1 ป้ำย 500.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
10 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั จ  ำนวน 5ม้ือ ( 8 - 12 ก.พ.64 ) 7,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสมฤดี  โพธ์ิศรี นำงสมฤดี  โพธ์ิศรี เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

11 จำ้งซ่อมบ ำรุงครุภณัฑร์ถบรรทุกขยะ หมำยเลข
ทะเบียน บฉ 48917

1,800.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.นิวฒัน์ เอน็ เค ที บจ.นิวฒัน์ เอน็ เค ที เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

12 ซ้ือเคร่ืองโทรสำร (ส ำนกัปลดั) 9,490.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
13 จำ้งซ่อมบ ำรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  เลขท่ี 

416-54-0062-2
2,265.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

14 ซ้ืออุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 23,850.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ที เอม็ เค คอนกรีตผสมเสร็จ หจก.ที เอม็ เค คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
15 ซ้ือสำยยำงถงัน ้ำดบัเพลิง 40,500.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุทำมำศ  ทรัพพลำย ร้ำนสุทำมำศ  ทรัพพลำย เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

16 จำ้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ACER เลขท่ี
ครุภณัฑ ์416-62-0099

321.00                    เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

17 จำ้งซ่อมครุภณัฑร์ถยนต ์รถบรรทุกขยะ บฉ 8917 12,300.00               เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงเอียด อู่ช่ำงเอียด เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

18 สั่งจำ้งท ำป้ำยไวนิล 0.25ม. X 1.5ม. จ ำนวน 10 ป้ำย 
  (งำนเลือกตั้ง)

750.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

19 จำ้งท ำป้ำยตดัสต๊ิกเกอร์พร้อมติดตั้งภำยใน
ส ำนกังำนเทศบำบลต ำบลช ำรำก

26,650.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบศิลป์ ร้ำนชอบศิลป์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

125,926.00             

*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  กมุภาพนัธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564
 เทศบาลต าบลช าราก

20 สั่งซ้ือแป้นพิมพ ์6 รำยกำร งำนเลือกตั้ง 6,290.00                 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
21 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรเลือกตั้ง สท./นำยก 13,055.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำอิเลก็ชัน่ ร้ำนบูรพำอิเลก็ชัน่ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

19,345.00               
329,868.00             


