
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ(ส ำนกัปลดั) 2,700.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด บจ.ซี.เอน็.ตรำด เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
2 จำ้งซ่อมแซมท่อระบำยน ้ำ ถนนสำยหว้งกระทะ 

ม.3
21,800.00               เฉพำะเจำะจง นำยพิพฒัน์  บุญชู นำยพิพฒัน์  บุญชู เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

3 จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนสำยปลำยนำ ม.1 9,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยวิษรุศ  พลโสภำ นำยวิษรุศ  พลโสภำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
4 โครงกำรจดัว้ือรถกระเชำ้ซ่อมไฟฟ้ำ 4 ลอ้ 1,668,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก. เค.พี เวิลด ์ดีเวลลอปเมน้ท์ หจก. เค.พี เวิลด ์ดีเวลลอปเมน้ท์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
5 สั่งจำ้งซ่อมประตูหนำ้ต่ำง สนง. 34,500.00               เฉพำะเจำะจง นำยเสรี นรำธำวำ นำยเสรี นรำธำวำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยสระแมลงภู่ - 

ป้อมยำมหมู่ท่ี 1
495,500.00             เฉพำะเจำะจง หจก. อีสเทคกำรโยธำ หจก. อีสเทคกำรโยธำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

7 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน ผงหมึกสีด ำ ส ำหรับเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร

8,000.00                 เฉพำะเจำะจง บจ. เอส.เพน็.เอน็.เตอร์ไพรส์ บจ. เอส.เพน็.เอน็.เตอร์ไพรส์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

8 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 375.00                    เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
9 ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ (ส ำนกัปลดั) 15,000.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

10 สั่งซ้ือแบบพิมพ ์5 รำยกำร 4,865.00                 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
11 จำ้งเหมำบริกำรใชเ้คร่ืองจกัร รถบรรทุกดิน 

และแทรคเตอร์ส ำหรับซ่อมแซมผำ่นคลอง
กระทอ้น

138,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยวิษรุศ  พลโสภำ นำยวิษรุศ  พลโสภำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

2,397,740.00          

*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  2564
 เทศบาลต าบลช าราก
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12 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 36 รำยกำร (ส ำนกัปลดั) 29,776.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน บจ.ตรำดเคร่ืองเขียน เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

13 จำ้งยำ้ยเสำไฟฟ้ำและหมอ้แปลงบริเวณอำคำร
ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลช ำรำก

58,903.50               เฉพำะเจำะจง นำยพิทกัษ ์ อ่อนค ำมำ นำยพิทกัษ ์ อ่อนค ำมำ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยคลองเขำใหญ่
ระยะท่ี 5 หมู่ 4

385,808.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอม็.เค.คอนกรีต
ผสมเสร็จ

หจก.ที.เอม็.เค.คอนกรีต
ผสมเสร็จ

เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

15 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ  ำนวน 38 รำยกำร 16,232.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดเกษมศำนต์ิคำ้วสัดุ หจก.ตรำดเกษมศำนต์ิคำ้วสัดุ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
16 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์จ  ำนวน 13 

รำยกำร (ส ำนกัปลดั)
52,700.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

17 จำ้งซ่อมแซมคุรภณัฑค์อมพิวเตอร์ เลขครุภณัฑ ์  
416-61-0090 (สป)

321.00                    เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

18 จำ้งซ่อมแซมคุรภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์
เลขครุภณัฑเ์ลขท่ี 416-61-0088

3,990.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ตรำดอินเตอร์เนต หจก.ตรำดอินเตอร์เนต เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

19 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนกัปลดั) 5,302.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมพำนิช ร้ำนเกษมพำนิช เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
20 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ(สำธำรณะสุข) 1,620.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
21 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์

(สำธำรณธสุข)
5,400.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

560,052.50             

*หมำยเหตุ วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ไดแ้ก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ จำ้งท่ีปรึกษำโดยคดัเลือก และจำ้งท่ีปรึกษำโดยตกลง
                  ช่ือ-นำมสกลุผูใ้หข้อ้มลู นำงสำวญำริลย ์ รัตนวำร   ต  ำแหน่ง ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  วนัท่ีบนัทึกขอ้มลู     
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22 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน จ ำนวน 3 รำยกำร              
เกำ้อ้ี 2 ตวั   โตะ๊ท ำงำน 6 ตวั  โตะ๊พบั 5 ตวั

43,700.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิยมพำณิชย์ ร้ำนนิยมพำณิชย์ เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง

23 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ(กองคลงั) 2,050.00                 เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
24 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน เหลก็ 5 ฟตุ 6,500.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยทะเลเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนพลอยทะเลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
25 ซ้ือเกำ้อ้ีส ำนกังำนแบบมีลอ้ (กองคลงั) 10,800.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิยมพำณิชย์ ร้ำนนิยมพำณิชย์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
26 โครงกำรซ่อมแซมท่อระบำยน ้ำและผิวจรำจร 

คสล.บำ้นนำเกลือ หมู่ท่ี 2
94,000.00               เฉพำะเจำะจง หจก.อีสเทคกำรโยธำ หจก.อีสเทคกำรโยธำ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง

27 จำ้งซ่อมโครงเหลก็เตน๊ท์ 250.00                    เฉพำะเจำะจง นำยวรำพงษ ์ อุมำ นายวราพงษ ์ อุมา เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
28 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองคลงั) 16,990.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง
29 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 26,950.00               เฉพำะเจำะจง บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี บจ.ซี.เอน็.ตรำด สเตช่ีนเนอร่ี เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
30 ซ้ือเกำ้อ้ีแบบไมมี่ลอ้ (กองคลงั) 7,200.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิยมพำณิชย์ ร้ำนนิยมพำณิชย์ เป็นผูจ้  ำหน่วยโดยตรง
31 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก (กองคลงั) 30,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำววชัรี  บุญลอ้ม นำงสำววชัรี  บุญลอ้ม เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง
32 ปรับปรุงไหล่ทำง 200,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยสุกิจ  ศภุพฒัน์ นำยสุกิจ  ศภุพฒัน์ เป็นผูรั้บจำ้งโดยตรง

438,440.00             

3,396,232.50          
*หมำยเหตุ วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ไดแ้ก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ จำ้งท่ีปรึกษำโดยคดัเลือก และจำ้งท่ีปรึกษำโดยตกลง
                  ช่ือ-นำมสกลุผูใ้หข้อ้มลู นำงสำวญำริลย ์ รัตนวำร   ต  ำแหน่ง ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  วนัท่ีบนัทึกขอ้มลู     


