
                                                         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 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
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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 
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คัดเลือก
โดยสังเขป 
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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 


