
วงเงนิที่จะซ้ือ ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 750.00 750.00 - เฉพาะเจาะจง นางโชติรส  จันทร์เทศ นางโชติรส  จันทร์เทศ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  171/2563

ส าหรับผู้เข้าร่วมประสภาสมัย ราคาที่เสนอ 750.-บาท ราคา 750.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
สามญั สมยัที่ 3 คร้ังที่ 1/2563ฯ

2 จัดซ้ือน้ ามันรถแวน 1,675.50 1,675.50 - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จ ากัด มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  172/2563

ราคาที่เสนอ 1,675.50  .-บาท ราคา 1,675.50  .-บาท ลว. 3 ส.ค. 63

3 จัดซ้ือน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง 4,458.00 4,458.00 - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จ ากัด มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  173/2563

รถตู้และอื่นๆ ราคาที่เสนอ 4,458  .-บาท ราคา 4,458  .-บาท ลว. 3 ส.ค. 63

4 จัดซ้ือน้ ามันรถบรรทกุเครนฯ 14,751.40 14,751.40 - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จ ากัด มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  174/2563

รถบรรทกุขยะ รถจักรยานยนต์ ราคาที่เสนอ 14,751.40.-บาท ราคา 14,751.40.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63

5 จัดซ้ือน้ าด่ืม ณ อบต.ทา่ช้าง 2,800.00 2,800.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรายุ บญุกูล น.ส.จิรายุ บญุกูล มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  175/2563

(ส านักงาน) ราคาที่เสนอ 2,800.-บาท ราคา 2,800.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1,150.00 1,150.00 - เฉพาะเจาะจง บ.มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จ ากดั บ.มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จ ากดั มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่176/2563

1 รายการ เพื่อใช้ในการ ราคาที่เสนอ  1,150.-บาท ราคา  1,150.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
ปฏบิติังานในส านักงานปลัด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง
วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงนิที่จะซ้ือ ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

6 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 585.00             585.00            - เฉพาะเจาะจง บ.มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จ ากดั บ.มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จ ากดั มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่177/2563

3 รายการ เพื่อใช้ในการ ราคาที่เสนอ 585.-บาท ราคา 585.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
ปฏบิติังานของกองคลัง

7 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,376.00          3,376.00         -    เฉพาะเจาะจง ร้านญาติกันการค้า ร้านญาติกันการค้า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  179/2563

จ านวน 9 รายการ เพื่อใช้ใน ราคาที่เสนอ 3,376.-บาท ราคา 3,376.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
การปฏบิติังานใน อบต.ทา่ช้าง

8 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อวางทอ่ 1,310.00          1,310.00         -    เฉพาะเจาะจง บอ่บญุค้าวสัดุก่อสร้าง บอ่บญุค้าวสัดุก่อสร้าง มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  180/2563

ระบายน้ าบริเวณบา้นก า ม.6 ราคาที่เสนอ 1,310.-บาท ราคา 1,310.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63

9 จัดซ้ือผ้าออแกนซ่าสีฟา้ เพื่อ 2,889.00          2,889.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ โดย นางประทุม สีรุ้ง ร้านโภคะ โดย นางประทุม สีรุ้ง มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่181/2563

ใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม ราคาที่เสนอ 2,889.-บาท ราคา 2,889.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถฯ

10 จัดซ้ือน้ ามันส าหรับรถขุดไฮดรอ 20,244.00        20,244.00       - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จ ากัด มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่182/2563

ลิค  ตามโครงการขุดลอกคลอง ราคาที่เสนอ 20,244.-บาท ราคา 20,244.-บาท ลว. 4 ส.ค. 63
ก าจัดวชัพชื ม.5,ม.8

11 จัดซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 750.00             750.00            - เฉพาะเจาะจง นางโชติรส  จันทร์เทศ นางโชติรส  จันทร์เทศ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่183/2563

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ราคาที่เสนอ 750.-บาท ราคา 750.-บาท ลว. 13 ส.ค. 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
คร้ังที่2/2563ฯ

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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หรือจ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

12 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2,378.00          2,378.00         - เฉพาะเจาะจง บ.มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จ ากดั บ.มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จ ากดั มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่184/2563

2 รายการ เพื่อใช้ในการ ราคาที่เสนอ 2,378.-บาท ราคา 2,378.-บาท ลว. 17 ส.ค. 63
ปฏบิติังานของกองคลัง

13 จัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุแก้วและ 1,500.00          1,500.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านญาติกันการค้า ร้านญาติกันการค้า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่185/2563

น้ าแข็ง เพื่อใช้ในโครงการปลูก ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท ราคา 1,500.-บาท ลว. 18 ส.ค. 63
ต้นไม้กิจกรรมปลูกต้นตาลเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

14 จัดซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 2 ลูก 5,992.00          5,992.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐไดนาโม ร้านประเสริฐไดนาโม มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่186/2563

พร้อมเปล่ียน รถบรรทกุขยะ ราคาที่เสนอ 5,992.-บาท ราคา 5,992.-บาท ลว. 19 ส.ค. 63
หมายเลขทะเบยีน 81-6350 พบฯ

15 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1,443.00          1,443.00         - เฉพาะเจาะจง บ.มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จ ากดั บ.มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จ ากดั มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่187/2563

6 รายการ เพื่อใช้ในการ ราคาที่เสนอ  40,000 บาท ราคา  40,000 บาท ลว. 19 ส.ค. 63
ปฏบิติังานของส่วนการศึกษา

16 จัดซ้ือเคร่ืองชุดไทยธรรม 1,800.00          1,800.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านญาติกันการค้า ร้านญาติกันการค้า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่188/2563

จ านวน 9 ชุด ตามโครงการ ราคาที่เสนอ  1,800 บาท ราคา  1,800 บาท ลว. 21 ส.ค. 63
อนุรักษโ์บราณสถานฯ

17 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 26,465.00        26,465.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภพูนัธ ์จ ากัด บ.เพชรชมภพูนัธ ์จ ากัด มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่189/2563

จ านวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการ ราคาที่เสนอ  26,465 บาท ราคา  26,465 บาท ลว. 21 ส.ค. 63
ซ่อมไฟฟา้ในต าบลทา่ช้างและ
ส านักงาน อบต.ทา่ช้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงนิที่จะซ้ือ ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

18 จ้างที่ก าจัดขยะ 9,063.86          9,063.86         - เฉพาะเจาะจง บ.เอนเนอร์จี รีพับบลิค จ ากัด บ.เอนเนอร์จ ีรีพับบลิค จ ากดั มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 113/2563

ราคาเสนอ 9,063.86.-บาท ราคา 9,063.86.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63

19 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 4,500.00          4,500.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.พื่อลุง (ส านกังานใหญ่) หจก.พือ่ลุง (ส านักงานใหญ่) มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบจ้างซ้ือเลขที่ 114/2563

พระบรมฉายาลักษณ์ ราคาที่เสนอ 4,500.-บาท ราคา 4,500.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ

20 จัดจ้างเหมาประดับไฟที่ท าการ 4,000.00          4,000.00         - เฉพาะเจาะจง นายสงวน  อ่วมเจริญ นายสงวน  อ่วมเจริญ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 116/2563

อบต.ทา่ช้าง ตามโครงการกิจกรรม ราคาเสนอ 4,000.-บาท ราคา 4,000.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ

21 จ้างเหมาขนย้ายรถขุดไฮดรอ 3,000.00          3,000.00         - เฉพาะเจาะจง นายเจน  พลายแก้ว นายเจน  พลายแก้ว มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 117/2563

ลิค(รถแบคโฮ) จากต าบลหว้ยลึก ราคาที่เสนอ 3,000.-บาท ราคา 3,000.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
มายังต าบลทา่ช้างทั้งไปและกลับ
เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกคลอง
ก าจัดวชัพชื

22 จัดจ้างเหมาผูกผ้าประดับ 1,500.00          1,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายช านาญ  ทบัแก้ว นายช านาญ  ทบัแก้ว มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 118/2563

อาคารตามโครงการจัดกิจกรรม ราคาที่เสนอ  1,500.-บาท ราคา  1,500.-บาท ลว. 7 ส.ค. 63
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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หรือจ้าง

23 จ้างเหมาบริการต่ออายุเช่า 3,000.00          3,000.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ้ม โดย นางสุดา โกยสุขโข ร้านตุ้ม โดย นางสุดา โกยสุขโข มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 119/2563

พื้นที่ท าเวบ็ไซต์ Hosting ราคาที่เสนอ 3,000.-บาท ราคา 3,000.-บาท ลว. 7 ส.ค. 63
พร้อมต่ออายุโดเมนเนม
อบต.ทา่ช้าง

24 จ้างเหมาซ่อมเบาะชุดโซฟา 1,000.00          1,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุลี  สืบประดิษฐ์ นางสาวสุลี  สืบประดิษฐ์ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 121/2563

รับแขก หมายเลขครุภณัฑ์ ราคาที่เสนอ 1,000.-บาท ราคา 1,000.-บาท ลว. 14 ส.ค. 63
108 50 0002

25 จ้างเหมาตามโครงการปลูก 22,800.00        22,800.00       - เฉพาะเจาะจง นายบญุยืน  สังข์ทอง นายบญุยืน  สังข์ทอง มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 122/2563

ต้นไม้กิจกรรมปลูกต้นตาล ราคาที่เสนอ 22,800.-บาท ราคา 22,800.-บาท ลว. 17 ส.ค. 63
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ

26 จ้างเหมาเช่าเต็นทแ์ละเก้าอี้ 3,600.00          3,600.00         - เฉพาะเจาะจง นายศิริ  คุ้มครอง นายศิริ  คุ้มครอง มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 123/2563

เพื่อใช้ในการด าเนินการตาม ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท ราคา 3,600.-บาท ลว. 17 ส.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้กิจกรรม
ปลูกต้นตาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ

27 จัดจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 3,200.00          3,200.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านพรจนัทร์ ดีไซน์ บายซีเอช อาร์ตร้านพรจนัทร์ ดีไซน์ บายซีเอช อาร์ตมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 124/2563

ขนาด 1.2x2.4เมตร พร้อม ราคาที่เสนอ 3,200.-บาท ราคา 3,200.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63
ติดต้ัง จ านวน 3 ปา้ย และปา้ย
ไวนิลขนาด 80x60ซม.พร้อม
ขาต้ัง จ านวน 1 ปา้ย โครงการอนุรักษโ์บราณสถานฯ

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงนิที่จะซ้ือ ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

28 จ้างเหมาเช่าเต็นท,์โต๊ะ,เก้าอี้ 18,400.00        18,400.00       - เฉพาะเจาะจง นายศิริ  คุ้มครอง นายศิริ  คุ้มครอง มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 125/2563

พร้อมผ้าป ูตามโครงการอนุรักษ์ ราคาที่เสนอ 18,400.-บาท ราคา 18,400.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63
โบราณสถาน สืบสาน ประเพณี
และลานวฒันธรรม ต าบลทา่ช้าง

29 จ้างเหมาผูกผ้าตามโครงการ 4,000.00          4,000.00         - เฉพาะเจาะจง นายธรีะ  ทรัพย์อยู่ นายธรีะ  ทรัพย์อยู่ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 126/2563

อนุรักษโ์บราณสถาน สืบสาน ราคาที่เสนอ 4,000.-บาท ราคา 4,000.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63
ประเพณีและลานวฒันธรรม
ต าบลทา่ช้าง

30 จัดจ้างเหมาเคร่ืองไฟ เคร่ือง 8,750.00          8,750.00         - เฉพาะเจาะจง นายสงวน  อ่วมเจริญ นายสงวน  อ่วมเจริญ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 127/2563

เสียงพร้อมพลุจุด ตามโครงการ ราคาที่เสนอ 8,750.-บาท ราคา 8,750.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63
อนุรักษโ์บราณสถาน สืบสาน
ประเพณีและลานวฒันธรรมฯ

31 จัดจ้างเหมาคณะหนังตะลุง 3,500.00          3,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายวงศ์  ทบัแก้ว นายวงศ์  ทบัแก้ว มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 128/2563

ตามโครงการอนุรักษโ์บราณ ราคาที่เสนอ 3,500.-บาท ราคา 3,500.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63
สถาน สืบสานประเพณีและ
ลานวฒันธรรมต าบลทา่ช้าง

32 จัดจ้างเหมาคณะละครชาตรี 8,000.00          8,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางปภาวรินท ์ โถสกุล นางปภาวรินท ์ โถสกุล มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 129/2563

ตามโครงการอนุรักษโ์บราณ ราคาที่เสนอ 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท ลว. 21 ส.ค.. 63
สถาน สืบสานประเพณีและ
ลานวฒันธรรมต าบลทา่ช้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงนิที่จะซ้ือ ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

33 จัดจ้างเหมาท าแผ่นปา้ยทางเข้า 3,000.00          3,000.00         - เฉพาะเจาะจง นายประเจียด  ปิ่นทะศิริ นายประเจียด  ปิน่ทะศิริ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 130/2563

วดัช้าง(ร้าง) โครงเหล็ก ราคาที่เสนอ 3,000.-บาท ราคา 3,000.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป


