
แบบ สขร.1

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

1 จำ้งเหมำบริกำร ต  ำแหน่งพ่ีเล้ียงเด็ก ศพด. ต ำบล
ช ำรำก

24,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวบญุทริกำร์ พกุำมำศ นำงสำวบญุทริกำร์ พกุำมำศ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

2 จำ้งซ่อมแซ่มรถยนตบ์รรทกุน ้ำหมำยเลขทะเบียน
 บจ 1073 ตรำด

2,300.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนหยกเจริญแอร์ ร้ำนหยกเจริญแอร์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

3 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน ชั้นวำงเอกสำร 2,000.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิยมพำณิชย์ ร้ำนนิยมพำณิชย์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
4 จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Acer เลขครุภณัฑ ์

416-58-0071
321.00                  เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

5 จำ้งซ่อมเคร่ืองตดัหญำ้ 200.00                  เฉพำะเจำะจง นำยวรำพงษ ์ อุมำ นำยวรำพงษ ์ อุมำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
6 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) ตำมโครงกำรเยยีวยำ

เกษตรกร
49,056.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั คนัทรีเฟรชแดร่ี จ  ำกดั บริษทั คนัทรีเฟรชแดร่ี จ  ำกดั เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

7 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงก๊อกน ้ำอ่ำงลำ้งหนำ้
และอ่ำงลำ้งจำน ศพด.ต ำบลช ำรำก

9,500.00               เฉพำะเจำะจง นำยนุรักษ ์ อินทผลึก นำยนุรักษ ์ อินทผลึก เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

8 ซ้ือน ้ำด่ืมบรรจุถงัขนำด 18 ลิตร จ  ำนวน 96 ถงั 
ส่งมอบเดือนละ 24 ถงัๆละ 15 บำท จ ำนวน 4 
เดือน

1,440.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ้ำด่ืมปณำลี ร้ำนน ้ำด่ืมปณำลี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

9 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนตส่์วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน กค 5613 ตรำด (กองช่ำง)

7,540.29               เฉพำะเจำะจง บริษทั มำสดำ้ มหำรำช(ตรำด) จ ำกดั บริษทั มำสดำ้ มหำรำช(ตรำด) จ ำกดั เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

10 ซ้ือเคร่ืองสูบน ้ำ แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนตเ์บนซิน 
(ครุภณัฑก์ำรเกษตร)

6,800.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำนิชกำร ร้ำนพำนิชกำร เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

103,157.29           

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

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  มิถุนายน  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  มิถุนายน  ประจ าปีงบประมาณ  2564
 เทศบาลต าบลช าราก

11 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงระบบระบำยน ้ำอ่ำง
ลำ้งหนำ้แปรงฟัน ศพด.

4,500.00               เฉพำะเจำะจง นำยนุรักษ ์ อินทผลึก นำยนุรักษ ์ อินทผลึก เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

12 จำ้งซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ ์รถบรรทกุขยะหมำยเลข
ทะเบียน บฉ-8917

1,000.00               เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงต๋อย อู่ช่ำงต๋อย เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

13 จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภณัฑ ์416-62-0101 321.00                  เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

14 จำ้งซ่อมแซมรถกระเชำ้ไฟฟ้ำหมำยเลขทะเบียน 
80-7821 ตรำด

4,350.00               เฉพำะเจำะจง หจก.เกษมสุขกำรยำง หจก.เกษมสุขกำรยำง เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

15 จำ้งเหมำบคุคลภำยนอกปฏิบติังำนภำยในกองคลงั
 16 มิ.ย.64 - 30 ก.ย.64

35,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวยพุำรัตน์  หำญเห้ียม นำงสำวยพุำรัตน์  หำญเห้ียม เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

16 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 40 รำยกำร (ส ำนกัปลดั) 18,326.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบรูณะพำณิชย์ ร้ำนบรูณะพำณิชย์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

17 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 12 รำยกำร 7,600.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

18 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ 12 รำยกำร (กองกำรศึกษำ) 1,953.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนตรำดแสงกมล ร้ำนตรำดแสงกมล เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

19 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เลขครุภณัฑ ์
416-61-0090

321.00                  เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

20 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน 15 รำยกำร (กองกำรศึกษำ) 9,029.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนบรูณะพำณิชย์ ร้ำนบรูณะพำณิชย์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

21 จำ้งเหมำยำ้ยเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 6 เคร่ือง 18,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดี อำร์ เคร่ืองเยน็ ร้ำน ดี อำร์ เคร่ืองเยน็ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

100,400.00           

*หมำยเหตุ วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ไดแ้ก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ จำ้งท่ีปรึกษำโดยคดัเลือก และจำ้งท่ีปรึกษำโดยตกลง
                  ช่ือ-นำมสกุลผูใ้ห้ขอ้มลู 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  มิถุนายน  ประจ าปีงบประมาณ  2564
 เทศบาลต าบลช าราก

22 ซ้ือวสัดุยำนพำหนะ ยำงรถยนตส่์วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน กข 4335 ตรำด

11,800.00             เฉพำะเจำะจง บจ.นิวฒัน์ เอ็น.เค.ที บจ.นิวฒัน์ เอ็น.เค.ที เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

23 จำ้งซ่อมรถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน กข 
4335 ตรำด

3,380.00               เฉพำะเจำะจง บจ.นิวฒัน์ เอ็น.เค.ที บจ.นิวฒัน์ เอ็น.เค.ที เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

24 จำ้งเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เนต เคร่ืองพิมพผ์ำ่น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4 จุด (กองช่ำง)

1,200.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

25 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร สำยดูดน ้ำและสำยส่งน ้ำผำ้ใบ 12,050.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำนิชกำร ร้ำนพำนิชกำร เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

26 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ครุภณัฑส์ ำนกังำน 14,400.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั เอส.เพน็.เอน็เตอร์ไพส์ จ  ำกดั บริษทั เอส.เพน็.เอ็นเตอร์ไพส์ จ  ำกดั เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

27 จำ้งซ่อมบ ำรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เลขครุภณัฑ ์
416-60-0081

375.00                  เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

28 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงและปรับปรุงรถยนตบ์รรทกุน ้ำ
 ทะเบียน บจ-1073 ตรำด

490,000.00           เฉพำะเจำะจง บจ.3 ช 38 บจ.3 ช 38 เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

533,205.00           

736,762.29           

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


