
แบบ สขร.1

1 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 380.- 380.- เฉพาะเจาะจง      นายทวีวงค ์    ศรีสุขใส 
           380.-

     นายทวีวงค ์    ศรีสุขใส 
           380.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 153 /2563  
             6  ส.ค. 63

2 โครงการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงริมแม่น ้าตาปี 49,900.- 49,900.- เฉพาะเจาะจง       นายอรรจน์     รัตน
พนัธ์           49,900.-

    นายอรรจน์     รัตนพนัธ์ 
          49,900.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 146 /2563 
              7  ส.ค. 63

3 จา้งผูกผา้พร้อมผา้ฟ้า ขาว บริเวณร้ัวอ าเภอ  
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

12,000.- 12,000.- เฉพาะเจาะจง         นายอาทิตย ์   เสนา
มิตร           12,000.-

     นายอาทิตย ์   เสนามิตร 
          12,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 148 /2563 
              10  ส.ค. 63

4 ซ้ือชุดไทยธรรม จ านวน 10 ชุด (ส านกัปลดั) 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง            นายเฉลิมชยั     แซ่
เลา้             2,000.-

        นายเฉลิมชยั     แซ่เลา้ 
            2,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 154 /2563  
             10  ส.ค. 63

5 จา้งตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลกัษณ์ สมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราาชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง         นายอาทิตย ์   เสนา
มิตร           3,500.-

      นายอาทิตย ์   เสนามิตร
           3,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 149 /2563 
              10  ส.ค. 63

6 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (ผา้มสัลิน ผา้Cotton) 
ส าหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของ
องคก์รชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลกัสูตร 
การฝึกอบรมการท าผา้บาติก

4,520.- 4,520.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  จิมม่ี
นคร   4,520.-

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  จิมม่ี
นคร   4,520.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 157 /2563  
             13  ส.ค. 63

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลฉวาง

วนัที ่1-31 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจา้ง



แบบ สขร.1

7 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (แผ่นเฟรม) ส าหรับ
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององคก์รชุมชน
 ปีงบประมาณ 2563 หลกัสูตร การฝึกอบรม
การท าผา้บาติก

1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง         นายประสิทธ์ิ     ป้ัน
วงศ ์          1,000.-

        นายประสิทธ์ิ     ป้ัน
วงศ ์          1,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 156 /2563  
             13  ส.ค. 63

8 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส าหรับโครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพขององคก์รชุมชน ปีงบประมาณ 
2563 หลกัสูตร การฝึกอบรมการท าผา้บาติก 

8,105 8,105 เฉพาะเจาะจง  นายอภิชาติ    เจนวิทยา
รักษ ์    8,105.-

  นายอภิชาติ    เจนวิทยา
รักษ ์    8,105.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 155 /2563  
             13  ส.ค. 63

9 ท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมการท าผา้บา
ติก จ านวน 1 ผืน

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง    นายทีฆทศัน์     บวัทอง
บุญ      400.-

   นายทีฆทศัน์     บวัทอง
บุญ      400.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 150 /2563 
              13  ส.ค. 63

10 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) 960.- 960.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์  960.-

นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์  960.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 158 /2563  
             14  ส.ค. 63

11 ซ้ือธงฟ้าตราสญัลกัษณ์ จ  านวน 50 ผืน 
(ส านกัปลดั)

2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์  2,500.-

นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์  2,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 159 /2563  
             14  ส.ค. 63

12 จา้งท าป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั

4,700.- 4,700.- เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญักมล  ภูชิตานุ
รักษ ์ 4,700.-

นางสาวขวญักมล  ภูชิตานุ
รักษ ์ 4,700.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 153 /2563 
            21  ส.ค. 63

13 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ  านวน 6 รายการ (ส านกั
ปลดั)

4,320 4,320 เฉพาะเจาะจง    นายไพฑูรย ์    เจียร
วณิชชา        4,320.-

   นายไพฑูรย ์    เจียร
วณิชชา        4,320.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 162 /2563  
           21  ส.ค. 63

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

14 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ห้องท างาน   
   ณ ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 

1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง      นายชยัวิวฒัน์     
เทวฤทธ์ิ            1,500.-

     นายชยัวิวฒัน์     
เทวฤทธ์ิ            1,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 152 /2563 
            21  ส.ค. 63

15 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอ ์(หมึกคอมพิวเตอร์ กอง
คลงั)

1,300.- 1,300.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   1,300.-

นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   1,300.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 163 /2563  
           21  ส.ค. 63

16 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 10 รายการ (กอง
คลงั)

7,972.- 7,972.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   7,972.-

นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   7,972.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 160 /2563  
           21  ส.ค. 63

17 ซ้ือท่อกรองน ้า (ส านกัปลดั) 9,725.- 9,725.- เฉพาะเจาะจง     ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  รวม
พลงั        เครือข่าย

(ส านกังานใหญ่)           
9,725.-

    ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  รวม
พลงั        เครือข่าย

(ส านกังานใหญ่)           
9,725.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 161 /2563  
           21  ส.ค. 63

18 จา้งซ่อมแซมรถดบัเพลิงหมายเลขทะเบียน    
 บธ 9348 นศ

20,460.- 20,460.- เฉพาะเจาะจง      นายสมคิด      ฮัน่วิวฒัน์
              20,460.-

     นายสมคิด      ฮัน่วิวฒัน์ 
             20,460.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 151 /2563 
            21  ส.ค. 63

19 จา้งโครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพกัถนน
สายทุ่งลาด (บรเวณคลินิคหมอสุริยะ) หมู่ท่ี 2
 ต  าบลฉวาง

305,300.- 305,300.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  
วรางคณา      การพาณิชย ์  

                             305,300.-

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  
วรางคณา      การพาณิชย ์   
                            305,300.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 4 /2563     
        25  ส.ค. 63

20 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 10 รายการ (กอง
ช่าง) 

1,562.- 1,562.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   1,562.-

นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   1,562.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง

  ใบสั่งซ้ือท่ี 164 /2563  
           25  ส.ค. 63

21 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ  านวน 18 รายการ (กองช่าง) 11,412.- 11,412.- เฉพาะเจาะจง        นางวนัดี    อุดมวิศว
กุล                11,412.-

       นางวนัดี    อุดมวิศวกุล
                11,412.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง

  ใบสั่งซ้ือท่ี 166 /2563  
           26  ส.ค. 63

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

22 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ  านวน 12 รายการ (กองช่าง) 18,380.- 18,380.- เฉพาะเจาะจง        นางวนัดี    อุดมวิศว
กุล                18,380.-

       นางวนัดี    อุดมวิศวกุล
                18,380.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 165 /2563  
           26  ส.ค. 63

23 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์
จ านวน 4 หลอด ส านกัปลดั)

4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   4,500.-

นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   4,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 167 /2563  
           27  ส.ค. 63

24  จา้งด าเนินการลงหินผุพร้อมเกล่ียพ้ืนท่ี
บริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลต าบลฉวาง 

18,300.- 18,300.- เฉพาะเจาะจง          นายอรรจน์    รัตน
พนัธ์             18,300.-

         นายอรรจน์    รัตน
พนัธ์             18,300.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 157 /2563 
            27  ส.ค. 63

25  จา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภณัฑ ์416-56-0071 (ส านกัปลดั) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง          นายทวีวงค ์    ศรี
สุขใส               5,000.-

         นายทวีวงค ์    ศรี
สุขใส               5,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 156 /2563 
            28  ส.ค. 63

26 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง ตามโครงการผึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิดอาสาภยัพิบติัประจ าเทศบาล
ต าบลฉวาง

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  หอ
สุวรรณ์   การปิโตเลียม      

                         2,000.-

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  หอ
สุวรรณ์   การปิโตเลียม       

                        2,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 168 /2563 
            26  ส.ค. 63

27 ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียน ตามโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าเทศบาล
ต าบลฉวาง

2,185.- 2,185.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   2,185.-

นายอภิชาติ      เจนวิทยา
รักษ ์   2,185.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 169 /2563  
           28  ส.ค. 63

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



แบบ สขร.1

28 จา้งตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม โครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
ประจ าเทศบาลต าบลฉวาง

7700.- 7,700.- เฉพาะเจาะจง        นายอาทิตย ์   เสนา
มิตร               7,700.-

       นายอาทิตย ์   เสนา
มิตร               7,700.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 162 /2563 
            28  ส.ค. 63

29 จา้งเช่าถงัดบัเพลิงพร้อมน ้ายาเคมีดบัเพลิง 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติัประจ าเทศบาลต าบลฉวาง 

22,500.- 22,500.- เฉพาะเจาะจง           ร้านผลหยกอีควิป
เมน้ท ์              22,500.-

          ร้านผลหยกอีควิป
เมน้ท ์              22,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้ง ท่ี 161 /2563
             28  ส.ค. 63

30 จา้งเช่าถงัแก๊สพร้อมแก๊ส โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าเทศบาล
ต าบลฉวาง

2,100.- 2,100.- เฉพาะเจาะจง         นายอาทิตย ์   เสนา
มิตร               2,100.-

        นายอาทิตย ์   เสนา
มิตร               2,100.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 160 /2563 
            28  ส.ค. 63

31 จา้งท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าเทศบาล
ต าบลฉวาง

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง       นายทีฆทศัน์    บวั
ทองบุญ           1,200.-

      นายทีฆทศัน์    บวั
ทองบุญ           1,200.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 159 /2563 
            28  ส.ค. 63

32  จา้งท าป้ายไวนิลโครงเหล็กจิตอาสา
พระราชทาน

2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง      นายทีฆทศัน์     บวั
ทองบุญ        380.-

     นายทีฆทศัน์     บวั
ทองบุญ        380.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 158 /2563 
            27  ส.ค. 63

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง


