
1                                                                                                         แบบ สขร.  

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  

                เทศบาลตําบลท่าประจะ 

            ประจําเดือน มกราคม 2566 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดหรือจ้าง 

วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอ 

ราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือ กและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

ราคาท่ึตก

ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง 

วันท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง 

1 จดัซ้ือหินคลุก 12,056.65.- 12,000.- เฉพาะเจาะจง คณิศรการโยธา 12,000.- คณิศรการโยธา 12,000.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

 

018/2566 05/01/2566 

2 จดัซ้ือวสัดุดบัเพลิง 44,800.- 44,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านเอสทีจี กรุ๊ป  

999 

44,800.- ร้านเอสทีจี  กรุ๊ป  

999 

44,800.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

019/2566 09/01/2566 

3 จดัซ้ือวสัดุหมึกพิมพเ์คร่ือง

ปร้ินเตอร์ Brothcr 

6,720.- 6,720.- เฉพาะเจาะจง ร้านเกสร 

การพิมพ ์

6,720.- ร้านเกสร 

การพิมพ ์

6,720.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

 

020/2566 17/01/2566 

4 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน กองคลงั 22,991.- 22,991.- เฉพาะเจาะจง บริษทั เทน็ 2009 22,991.- บริษทั เทน็ 2009 22,991.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

 

021/2566 17/01/2566 

 

 



2                                                                                                         แบบ สขร.  

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  

                เทศบาลตําบลท่าประจะ 

            ประจําเดือน มกราคม 2566 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดหรือจ้าง 

วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอ 

ราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือ 

กและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง 

ราคาท่ึตก

ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง 

วันท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง 

5 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน สาํนกั

ปลดั 46 รายการ 

32,708.- 32,708.- เฉพาะเจาะจง บริษทั เทน็ 2009 32,708.- บริษทั เทน็ 2009 32,708.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

 

022/2566 18/01/2566 

6 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 

สาํนกัปลดั 16 รายการ 

4,635.- 4,635.- เฉพาะเจาะจง บริษทั เทน็ 2009 4,635.- บริษทั เทน็ 2009 4,635.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

 

023/2566 19/01/2566 

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

สาํนกัปลดั 

1,340.- 1,340.- เฉพาะเจาะจง บริษทั เทน็ 2009 1,340.- บริษทั เทน็ 2009 1,340.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

 

024/2566 19/01/2566 

8 จดัซ้ือวสัดุหมึกพิมพเ์คร่ือง

ปร้ินเตอร์ Brothcr กองช่าง  

4 รายการ 

9,950.- 9,950.- เฉพาะเจาะจง ร้านโซน - คอม 9,950.- ร้านโซน - คอม 9,950.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

 

025/2566 30/01/2566 

 



3                                                                                                         แบบ สขร.  

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  

                เทศบาลตําบลท่าประจะ 

            ประจําเดือน มกราคม  2566 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดหรือจ้าง 

วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอ 

ราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือ 

กและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง 

ราคาท่ึตก

ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง 

วันท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง 

9 จดัเหมาบริการจดัทาํป้าย

ประชาสัมพนัธ์โครงการจดั

งานวนัเด็ก 

2,550.- 2,550.- เฉพาะเจาะจง ร้านไก่การพิมพ ์ 2,550.- ร้านไก่การพิมพ ์ 2,550.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

016/2566 09/01/2566 

10 จดัเหมาบริการงานโครงการ

จดังานวนัเด็กแห่งชาติ 

ประจาํปี 2566 

50,950.- 50,950.- เฉพาะเจาะจง ร้านขนิฐา 50,950.- ร้านขนิฐา 50,950.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

017/2566 12/01/2566 

11 จดัเหมาบริการซ่อม

บาํรุงรักษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ หมายเลข

ครุภณัฑ ์416 55 0017 

1,870.- 1,870.- เฉพาะเจาะจง ร้านขนิฐา 1,870.- ร้านขนิฐา 1,870.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบ 

019/01/2566 27/12/2566 

12 จา้งเหมาบริการร้ือถอนและ

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดพร้อม

อุปกรณ์ติดตั้ง 

9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง ดุรงคฤ์ทธ์ิ  เท่ียงสนิท 9,000.- ดุรงคฤ์ทธ์ิ เท่ียงสนิท 9,000.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบ 

019/01/2566 25/01/2566 

 

 

 



4                                                                                                         แบบ สขร.  

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  

                เทศบาลตําบลท่าประจะ 

            ประจําเดือน มกราคม  2566 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดหรือจ้าง 

วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอ 

ราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือ 

กและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง 

ราคาท่ึตก

ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง 

วันท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง 

13 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิ่น นศ.ถ.  98-003 สายโคก

สะทอ้น-ทุ่งบางถว้ย หมู่ท่ี 1,3 

บา้นควนสมบูรณ์ ,บา้นท่าประจะ  

ตาํบลท่าประจะ   ช่วงท่ี 1      

กวา้ง  4 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหิน

คลุกกวา้งเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร  

ช่วงท่ี 2       กวา้ง  4 เมตร ยาว 

620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางหินคลุกกวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวม        

ไม่นอ้ยกว่า  10,495  ตารางเมตร  

เทศบาลตาํบลท่าประจะ  อาํเภอ

ชะอวด  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

6,975,000.- 6,056,769.31 ประกวด

ราคา 

 e-bidding 

หจก. คอนกรีต 

หจก.หาดใหญ่เรืองชยัการ

โยธา 

6,055,000.- 

6,100,000.- 

หจก. คอนกรีต 

 

6,055,000.- ราคาเหมาะสม

คุณสมบติัถุกตอ้ง

ภายในเงินงบฯ 

003/2566 12/01/2566 

 


