
                                                                 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 

 

-2- 

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 

 

 

 

 

 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม        
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
-2- 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ประจ้ำเดือน ม.ค. 63 

8,016.60 8,016.60 
 

เฉพำะเจำะจง หจก.เรณูปิโตรเลียม หจก.เรณูปิโตรเลียม ผู้มีอำชีพ 20/2564 ลว.4 ม.ค.
64 

2. ซื้อวัสดุเครื่องครัวเพื่อใช้ในศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมช่วยเหลือประชำชน
(สถำนท่ีกลำง) อ้ำเภอเรณูนคร   

5,330 5,330 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแนน พำณิชย ์ ร้ำนแนน พำณิชย ์ ผู้มีอำชีพ 22/2564 ลว. 13 
ม.ค.64 

3. ซื้อตู้เหล็ก 2 บำนและตู้เหล็กแบบ 4 
ลิ้นชัก 

23,500 23,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็ม อี ลำย ร้ำนเอ็ม อี ลำย ผู้มีอำชีพ 23/2564  ลว.14  
ม.ค. 64 

4. จ้ำงเหมำเก็บขยะประจ้ำเดือน  ม.ค.
64 

18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยทนงค์ศักดิ์  ชำกิจดี นำยทนงค์ศักดิ์  ชำกิจดี ผู้มีอำชีพ 29/2564 ลว 30  
ธ.ค. 63 

5. จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ตลำด 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำลำด 

500 500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ผู้มีอำชีพ 30/2564 ลว.18  
ม.ค. 64 

6. จ้ำงเหมำรถแหส่ปอตประชำสัมพนัธ์ 
ตลำดนดัชุมชน  

1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ  อินทโคตร นำยเจษฎำ  อินทโคตร ผู้มีอำชีพ 31/2564 ลว. 13 
ม.ค.64 

7. จ้ำงเหมำท้ำสื่อประชำสัมพันธ์ตลำด
นัดชุมชน 

500 500 เฉพำะเจำะจง นำยโปร่งใส  สำลีเพ็ง   นำยโปร่งใส  สำลีเพ็ง   ผู้มีอำชีพ 32/2564 ลว. 13  
ม.ค. 64 

8. ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 59,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์
 

ผู้มีอำชีพ 24/2564 ลว.29ม.ค.
64 

9. ซื้อสำรป้องกันและก้ำจัดแมลง 49,500 49,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์ ผู้มีอำชีพ 25/2564 ลว.29ม.ค.
64 

  

 

 

แบบ สขร. 1 



 

                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม        
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ประจ้ำเดือน ม.ค. 63 

  เฉพำะเจำะจง หจก.เรณูปิโตรเลียม หจก.เรณูปิโตรเลียม ผู้มีอำชีพ 20/2564 ลว.4 ม.ค.
64 

2. ซื้อน้้ำดื่มประจ้ำเดือนม.ค.-มี.ค.64   เฉพำะเจำะจง ร้ำนกัปตัน ร้ำนกัปตัน ผู้มีอำชีพ 21/2564 ลว.4ม.ค.
64 

3. ซื้อวัสดุเครื่องครัวเพื่อใช้ในศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมช่วยเหลือประชำชน
(สถำนท่ีกลำง) อ้ำเภอเรณูนคร   

5,330 5,330 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแนน พำณิชย ์ ร้ำนแนน พำณิชย ์ ผู้มีอำชีพ 22/2564 ลว. 13 
ม.ค.64 

4. ซื้อตู้เหล็ก 2 บำนและตู้เหล็กแบบ 4 
ลิ้นชัก 

23,500 23,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็ม อี ลำย ร้ำนเอ็ม อี ลำย ผู้มีอำชีพ 23/2564  ลว.14  
ม.ค. 64 

5. จ้ำงเหมำเก็บขยะประจ้ำเดือน  ม.ค.
64 

18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยทนงค์ศักดิ์  ชำกิจดี นำยทนงค์ศักดิ์  ชำกิจดี ผู้มีอำชีพ 29/2564 ลว 30  
ธ.ค. 63 

6. จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ตลำด 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำลำด 

500 500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ร้ำนโรงพิมพ์เรณูนครกำร
พิมพ์ 

ผู้มีอำชีพ 30/2564 ลว.18  
ม.ค. 64 

7. จ้ำงเหมำรถแหส่ปอตประชำสัมพนัธ์ 
ตลำดนดัชุมชน  

1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ  อินทโคตร นำยเจษฎำ  อินทโคตร ผู้มีอำชีพ 31/2564 ลว. 13 
ม.ค.64 

8. จ้ำงเหมำท้ำสื่อประชำสัมพันธ์ตลำด
นัดชุมชน 

500 500 เฉพำะเจำะจง นำยโปร่งใส  สำลีเพ็ง   นำยโปร่งใส  สำลีเพ็ง   ผู้มีอำชีพ 32/2564 ลว. 13  
ม.ค. 64 

9. ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 59,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์
 

ผู้มีอำชีพ 24/2564 ลว.29ม.ค.
64 

10. ซื้อสำรป้องกันและก้ำจัดแมลง 49,500 49,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์ ผู้มีอำชีพ 25/2564 ลว.29ม.ค.
64 

  

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นประจ้ำเดือน 
ก.พ.64 

6,542.40 6,542.40 เฉพำะเจำะจง หจก.เรณู
ปิโตรเลียม 

6,542.40 หจก.เรณู
ปิโตรเลียม 

6,542.40 ผู้มีอำชีพ 26/64 ลว.1 ก.พ.
64 

2. ซื้อวัสดุส้ำนักงำน 
ส้ำนักปลัด 

8,760 8,760 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็ม อี ลำย 8,760 ร้ำน เอ็ม อี ลำย 8,760 ผู้มีอำชีพ 27/64 ลว.4 ก.พ.
64 

3. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ 

2,600 2,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็ม อี ลำย 2,600 ร้ำน เอ็ม อี ลำย 2,600 ผู้มีอำชีพ 28/64 ลว.4 ก.พ.
64 

4. ซื้อไนโตรเจนเหลว 1,720 1,720 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเลี้ยง
ปศุสัตว์กรป.กลำง
โพนยำงค้ำ 

1,720 สหกรณ์กำรเลี้ยง
ปศุสัตว์กรป.กลำง
โพนยำงค้ำ 

1,720 ผู้มีอำชีพ 29/64 ลว.8 ก.พ.
64 

5. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,825 5,825 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบวัสดุ 5,825 ร้ำนชอบวัสดุ 5,825 ผู้มีอำชีพ 31/64ลว.22 
ก.พ.64 

6. ซื้อวัสดุส้ำนักงำนกอง
ช่ำง 

4,280 4,280 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนหนังสือ
อนุพันธ์ 

4,280 ร้ำนบ้ำนหนังสือ
อนุพันธ์ 

4,280 ผู้มีอำชีพ 32/64ลว.22 
ก.พ.64 

7. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 6,765 6,765 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภำพ 6,765 ร้ำนเอกภำพ 6,765 ผู้มีอำชีพ 33/64ลว.22 
ก.พ.64 

8. จ้ำงเหมำเก็บขยะ
ประจ้ำเดือน ก.พ.64 

18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยทนงค์ศักดิ์  
ชำกิจดี 

18,000 นำยทนงค์ศักดิ์  
ชำกิจดี 

18,000 ผู้มีอำชีพ 33/64ลว.1ก.พ.
64 

แบบ สขร.1 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9. จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์
ส่วนกลำงทะเบียน กข
4386 

14,470 14,470 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศักดิ์สว่ำงคำร์
แคร์ 

14,,470 ร้ำนศักดิ์สว่ำคำร์
แคร์ 

14,470 ผู้มีอำชีพ 34/64ลว.2ก.พ.
64 

10. จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์
ส่วนกลำงทะเบียน 
81-0412 

2,110 2,112 เฉพำะเจำะจง บริษัท อิซุซุ 
นครพนม 

2,112 บริษัท อิซุซุ 
นครพนม 

2,112 ผู้มีอำชีพ 35/64ลว.4ก.พ.
64 

11. จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์
ส่วนกลำงทะเบียนกข
4386 

1,490 1,490 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเสริฐกำร
ไฟฟ้ำ 

1,490 ร้ำนประเสริฐกำร
ไฟฟ้ำ 

1,490 ผู้มีอำชีพ 36/64ลว.9ก.พ.
64 

12. จ้ำงเหมำท้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์
มำตรกำรป้องกันไวรัส
โควิด19 

432 432 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์เรณูนคร
กำรพิมพ์ 

432 โรงพิมพ์เรณูนคร
กำรพิมพ์ 

432 ผู้มีอำชีพ 37/64ลว.9ก.พ.
64 

13. จ้ำงเหมำซ่อมเลื่อย
ยนต์ รหัส406-57-
0001 

1,100 1,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโบว์อะไหล่ 1,100 ร้ำนโบว์อะไหล่ 1,100 ผู้มีอำชีพ 38/64ลว.16ก.พ.
64 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2564  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

 

 

 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น
ประจ้ำเดือน ก.พ.64 

7,217.60 7,217.60 เฉพำะเจำะจง หจก.เรณู
ปิโตรเลียม 

7,217.60 หจก.เรณู
ปิโตรเลียม 

7,217.60 ผู้มีอำชีพ 34/64 ลว.1 
มี.ค.64 

2. ซ้ือไมค์ประชุมไร้สำย 25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทพีเอซำวด์
เซนเตอร์ จ้ำกัด 

25,000 บริษัทพีเอซำวด์
เซนเตอร์ จ้ำกัด 

25,000 ผู้มีอำชีพ 35/64 ลว.17
มี.ค64 

3. ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน
(สถำนที่กลำง) 

17,467 17,467 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนหนังสือ
อนุพันธ์ 

17,467 ร้ำน เอ็ม อี ลำย 17,467 ผู้มีอำชีพ 36/64 ลว.19 
มี.ค.64 

4. ซ้ือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำพร้อม
อุปกรณ์ 

22,120 22,120 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำปศุสัตว์นำ
แก 

22,120 ร้ำนยำปศุสัตว์นำ
แก 

22,120 ผู้มีอำชีพ 37/64 ลว.31  
มี.ค.64 

5. ซ้ืออำหำรเสริมนม
โรงเรียน 

73,320.32 73,320.32 เฉพำะเจำะจง องค์กำรส่งเสริม
กิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

73,320.32 องค์กำรส่งเสริม
กิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

73,320.32 ผู้มีอำชีพ 38/64ลว.25 
มี.ค.64 

6. ซ้ือน้้ำมันพ่นหมอก
ควัน 

8,590 8,590 เฉพำะเจำะจง หจก.เรณู
ปิโตรเลียม 

8,590 หจก.เรณู
ปิโตรเลียม 

8,590 ผู้มีอำชีพ 39/64ลว.25 
มี.ค.64 

7. จ้ำงเหมำเก็บขยะ
ประจ้ำเดือน มี.ค.64 

18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยทนงค์ศักดิ์  
ชำกิจดี 

18,000 นำยทนงค์ศักดิ์  
ชำกิจดี 

18,000 ผู้มีอำชีพ 39/64ลว.1มี.ค.
64 

แบบ สขร.1 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8. จ้ำงเหมำคนงำนศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร มี.ค.-
พ.ค. 64 

28,200 28,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธัณฐภรณ์  
 วิโย 

28,200 น.ส.ธัณฐภรณ์  
 วิโย 

28,200 ผู้มีอำชีพ 40/64 ลว.1มี.ค.
64 

9. จ้ำงเหมำพนักงำน
ธุรกำรกองช่ำง 

5,820 5,820 เฉพำะเจำะจง นำยศักดิ์นรงณ์  
เสียงเพรำะ 

5,820 นำยศักดิ์นรงณ์  
เสียงเพรำะ 

5,820 ผู้มีอำชีพ 41/64ลว.1มี.ค.
64 

10. จ้ำงส้ำรวจข้อมูลสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ปี
2564 

2,028 2,028 เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ  อินท
โคตร 

2,028 นำยเจษฎำ  อินท
โคตร 

2,028 ผู้มีอำชีพ 42/64 ลว.9มี.ค.
64 

11. จ้ำงเหมำประกอบ
อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มประชุม
ประชำคม 

1,250 1,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำหำรปั้นทอง 1,250 ร้ำนอำหำรปั้นทอง 1,250 ผู้มีอำชีพ 43/64ลว.24 มี.ค.
64 

12. จ้ำงเหมำท้ำป้ำย
ประชุมประชำคมระดับ
ต้ำบล 

675 675 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์เรณูนคร
กำรพิมพ์ 

675 โรงพิมพ์เรณูนคร
กำรพิมพ์ 

675 ผู้มีอำชีพ 44/64ลว.25มี.ค.
64 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2564  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

 

 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นประจ้ำเดือน 
เม.ย.64 

  เฉพำะเจำะจง หจก.เรณู
ปิโตรเลียม 

 หจก.เรณู
ปิโตรเลียม 

 ผู้มีอำชีพ  

2. ซ้ือน้้ำดื่มประจ้ำเดือน 
เม.ย.-มิ.ย.64 

  เฉพำะเจำะจง ร้ำนกัปตัน  ร้ำนกัปตัน  ผู้มีอำชีพ  

3. ซ้ือเครื่องปรับอำกำศ 
ส้ำนักปลัด 

34,000 34,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

34,000 ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

34,000 ผู้มีอำชีพ 42/64 ลว.5 เม.ย.
64 

4. ซื้อไนโตรเจนเหลว 1,720 1,720 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเลี้ยง
ปศุสัตว์กรป.กลำง
โพนยำงค้ำ 

1,720 สหกรณ์กำรเลี้ยง
ปศุสัตว์กรป.กลำง
โพนยำงค้ำ 

1,720 ผู้มีอำชีพ 43/64 ลว.19
เม.ย.64 

5. ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส้ำนักปลัด 

17,000 17,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

17,000 ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

17,000 ผู้มีอำชีพ 44/64ลว.20 
เม.ย.64 

6. ซ้ือเครื่องส้ำรองไฟ 
ส้ำนักปลัด 

2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

2,500 ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

2,500 ผู้มีอำชีพ 45/64ลว.20 
เม.ย.64 

7. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กองกำรศึกษำ 

17,000 17,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

17,000 ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

17,000 ผู้มีอำชีพ 46/64ลว.20 
เม.ย.64 

8. ซื้อเครื่องส้ำรองไฟ 
กองกำรศึกษำ 

2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

2,500 ร้ำนปัญญำโปร
ดักส ์

2,500 ผู้มีอำชีพ 47/64ลว.20 
เม.ย.64 

แบบ สขร.1 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กองสวัสดิกำรสังคม 

17,000 17,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำโปรดักส์ 17,000 ร้ำนปัญญำโปรดักส์ 17,000 ผู้มีอำชีพ 48/64ลว.20 
เม.ย.64 

10. ซื้อเครื่องส้ำรองไฟ 
กองสวัสดิกำรสังคม 

2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำโปรดักส์ 2,500 ร้ำนปัญญำโปรดักส์ 2,500 ผู้มีอำชีพ 49/64ลว.20 
เม.ย.64 

11. ซื้อวัสดุส้ำนักงำนกอง
สวัสดิกำรสังคม 

14,052 14,052 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนหนังสือ
อนุพันธ์ 

14,052 ร้ำนบ้ำนหนังสือ
อนุพันธ์ 

14,052 ผู้มีอำชีพ 50/64ลว.26 
เม.ย.64 

12. ซื้อวัสดุกำรเกษตรเพ่ือ
ใช้ในโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

3,920 3,920 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสนใจกำรเกษตร 3,920 ร้ำนสนใจ
กำรเกษตร 

3,920 ผู้มีอำชีพ 51/64ลว.26 
เม.ย.64 

13. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ เรณู
นคร จ้ำกัด 

1,000 บริษัท แอดไวซ์ 
เรณูนคร จ้ำกัด 

1,000 ผู้มีอำชีพ 53/64ลว.30 
เม.ย.64 

14. จ้ำงเหมำพนักงำนสูบ
น้้ำด้วยไฟฟ้ำ สถำนีที่ 
1  เม.ย.-ก.ย.64 

43,800 43,800 เฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ  บัวทอง
จันทร์ 

43,800 นำยปัญญำ  บัวทอง
จันทร์ 

43,800 ผู้มีอำชีพ 45/64ลว.1เม.ย
64 

15. จ้ำงเหมำพนักงำนสูบ
น้้ำด้วยไฟฟ้ำ สถำนีที่ 
2 เม.ย.-ก.ย.64 

40,800 40,800 เฉพำะเจำะจง นำยอำนนท์  ธน.ดี 40,800 นำยอำนนท์  บัว
ทองจันทร์ 

40,800 ผู้มีอำชีพ 46/64ลว.1เม.ย.
64 

16. จ้ำงเหมำพนักงำนท้ำ
ควำมสะอำดส้ำนักงำน
เม.ย.-ก.ย.64 

42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง นำงนิลัน  เพ็งเวลุน 42,000 นำงนิลัน  เพ็งเวลุน 42,000 ผู้มีอำชีพ 47/64ลว.1เม.ย.
64 

แบบ สขร.1 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

17. จ้ำงเหมำเวรยำมรักษำ
ควำมปลอดภัย  เม.ย.-
ก.ย.64 

28,800 28,800 เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด  
เพ็งเวลุน 

28,800 นำยประหยัด  
เพ็งเวลุน 

28,800 ผู้มีอำชีพ 48/64ลว.1เม.ย.
64 

18. จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
บันทึกข้อมูลส้ำนัก
ปลัด  เม.ย.64 

7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.กนกอร  ธนกุล 7,000 น.ส.กนกอร  ธนกุล 7,000 ผู้มีอำชีพ 49/64ลว.1เมย.
64 

19. จ้ำงเหมำธุรกำรกอง
สวัสดิกำรสังคม เม.ย.-
ก.ย.64 

42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิริยำ  ศรีวิเศษ 42,000 น.ส.จิริยำ  ศรีวิเศษ 42,000 ผู้มีอำชีพ 50/64ลว.1เม.ย.
64 

20. จ้ำงเหมำคนสวน 
เม.ย.-ก.ย.64 

39,000 39,000 เฉพำะเจำะจง นำยค้ำเสำร์  เพชร
ฤทธิ์ 

39,000 นำยค้ำเสำร์  เพชร
ฤทธิ์ 

39,000 ผู้มีอำชีพ 51/64ลว1เมย.
64 

21. จ้ำงเหมำธุรกำรกอง
กำรศึกษำเม.ย.-ก.ย.
64 

39,000 39,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.อภิญญำ  ธน.
ก่้ำ 

39,000 น.ส.อภิญญำ  ธน.
ก่้ำ 

39,000 ผู้มีอำชีพ 52/64ลว.1เม.ย.
64 

22. จ้ำงเหมำพนักงำนจด
มิเตอร์น้้ำประปำเม.ย.-
ก.ย.64 

40,800 40,800 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ถำนุวัตร 40,800 นำยสุชำติ  ถำนุวัตร 40,800 ผู้มีอำชีพ 53/64ลว.1เม.ย.
64 

23. จ้ำงเหมำผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บ
รำยได้  

4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง นำยชูชัย  ศรีสุธรรม 4,000 นำยชูชัย  ศรีสุธรรม 4,000 ผู้มีอำชีพ 54/64ลว.1เม.ย.
64 

แบบ สขร.1 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24. จ้ำงเหมำธุรกำรกอง
ช่ำง เม.ย.-ก.ย.64 

36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำยศักดิ์นรงณ์  
เสียงเพรำะ 

36,000 นำยศักดิ์นรงณ์  
เสียงเพรำะ 

36,000 ผู้มีอำชีพ 55/64ลว.1เม.ย.
64 

25. จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุง
เลื่อยโซ่ยนต์ 

2,860 2,860 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโบว์อะไหล่ 2,860 ร้ำนโบว์อะไหล่ 2,860 ผู้มีอำชีพ 56/64ลว.1เม.ย.
64 

26. จ้ำงเหมำลง
ระบบปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์กองคลัง
จ้ำนวน 4 เครื่อง 

1,400 1,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสพี 1,400 ร้ำนเอสพี 1,400 ผู้มีอำชีพ 57/64ลว.16
เม.ย.64 

27. จ้ำงเหมำซ่อมประตู
ปิด/เปิดน้ำ้ในระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 

30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ไชยภัทรกำร
โยธำ 

30,000 หจก.ไชยภัทรกำร
โยธำ 

30,000 ผู้มีอำชีพ 58/64ลว.20
เม.ย.64 

28. จ้ำงเหมำไถพรวนดิน
ยกแปลงและปรับพื้นที่
ตำมโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ  อินท
โคตร 

1,500 นำยเจษฎำ  อินท
โคตร 

1,500 ผู้มีอำชีพ 59/64ลว.26
เม.ย.64 

แบบ สขร.1 


