
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม        
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ประจ้ำเดือน ธ.ค. 63 

9,235.20 9,235.20 เฉพำะเจำะจง หจก.เรณูปิโตรเลียม หจก.เรณูปิโตรเลียม ผู้มีอำชีพ 
 

8/2564 ลว.1 ธ.ค.63 

2. ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงกำร
แข่งขันกีฬำภำยในต้ำบลท่ำลำดตำ้น
ภัยยำเสพตดิ ประจ้ำปีงบประมำณ
2564 

19,990 19,990 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนภัทร ร้ำนธนภัทร ผู้มีอำชีพ 
 

9/2564 ลว.1ธ.ค.63 

3. ซื้อโต๊ะพับเหล็ก 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอสเฟอร์นิเจอร ์ ร้ำนพีเอสเฟอร์นิเจอร ์ ผู้มีอำชีพ 
 

10/2564 ลว. 1 ธ.ค.
63 

4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงกำรฝึกอบรม
อำชีพระยะสั้นหลักสูตรกำรท้ำธุงใย
แมงมุม 

15,950 15,950 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเรณูนครสังฆภัณฑ ์ ร้ำนเรณูนครสังฆภัณฑ ์ ผู้มีอำชีพ 11/2564 ลว.4 ธ.ค.
63 

5. ซื้อเครื่องแบบอำสำสมัครป้องกันฝ่ำย
พลเรือน(อปพร.) 

20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งนภำพำณิชย ์ ร้ำนรุ่งนภำพำณิชย ์ ผู้มีอำชีพ 12/2564 ลว.4 ธ.ค.
63 

6. ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ภำยในงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภยั 

5,565 5,565 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำแกเคหะภณัฑ ์ ร้ำนนำแกเคหะภณัฑ ์ ผู้มีอำชีพ 13/2564 ลว.9  ธ.ค. 
63 

7. ซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั  

5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำแกเคหะภณัฑ ์ ร้ำนนำแกเคหะภณัฑ ์ ผู้มีอำชีพ 14/2564 ลว. 9 ธ.ค.
63 

8. ซื้อวัสดุสำ้นักงำนส้ำนักปลัด 8,547 8,547 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็ม อี ลำย ร้ำนเอ็ม อี ลำย ผู้มีอำชีพ 15/2564 ลว. 2  ธ.ค. 
63 

9. ซื้อไนโตรเจนเหลว 1,720 1,720 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเลี้ยงปศสุัตว์ 
กรป.กลำงโพนยำงค้ำ 

สหกรณ์กำรเลี้ยงปศสุัตว์ 
กรป.กลำงโพนยำงค้ำ 

ผู้มีอำชีพ 16/2564 ลว.16 ธ.ค.
63 

10. ซื้อวัสดุสำ้นักงำนกองช่ำง 7,631 7,631 เฉพำะเจำะจง บ้ำนหนังสืออนุพันธ ์ บ้ำนหนังสืออนุพันธ ์ ผู้มีอำชีพ 17/2564 ลว.24 ธ.ค.
63 
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แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปำ อบต.ท่ำ
ลำด 

88,160 88,160 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบวัสด ุ ร้ำนชอบวัสด ุ ผู้มีอำชีพ 18/2564 ลว.24 ธ.ค.
63 

12. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 5,767 5,767 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบวัสด ุ ร้ำนชอบวัสด ุ ผู้มีอำชีพ 19/2564 ลว.24ธ.ค.
63 

13. จ้ำงเหมำพนักงำนประจ้ำศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชน ประจ้ำเดือน ธ.ค.-ก.พ.64 

28,200 28,200 เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัณฐภรณ์  วิโย นำงสำวธัณฐภรณ์  วิโย ผู้มีอำชีพ 22/2564  ลว.1  ธ.ค. 
63 

14. จ้ำงเหมำเก็บขยะประจ้ำเดือน  ธ.ค.
63 

18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยทนงค์ศักดิ์  ชำกิจดี นำยทนงค์ศักดิ์  ชำกิจดี ผู้มีอำชีพ 23/2564 ลว 1  ธ.ค. 
63 

15. จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ตลำด 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำลำด 

1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ผู้มีอำชีพ 24/2564 ลว.1  ธ.ค. 
63 

16. จ้ำงเหมำท้ำตรำประทับของบุคลำกร
(ตรำยำง)  

2,740 2,740 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ผู้มีอำชีพ 25/2564 ลว. 1 ธ.ค.
63 

17. จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำร
เสียภำษ ี

1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ผู้มีอำชีพ 26/2564 ลว. 2  ธ.ค. 
63 

18. จ้ำงเหมำปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง  
หมู่ที่  2,3,6,7,8 

30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง หจก.เอกภำพ 2014 หจก.เอกภำพ 2014 ผู้มีอำชีพ 27/2564 ลว.3 ธ.ค.
63 

19. จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำร
เปิดตลำดนดัชุมชน 

2,700 2,700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ผู้มีอำชีพ 28/2564 ลว.24 ธ.ค.
63 

 

 

 


