














แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลบางปลา 
 

ล าดับ 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

       
-- - -- - - - - 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       

 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบางปลา 

 
ล าดับ 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
 

วิธีซื้อ/จ้าง 
 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
       
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในงานบริหาร 10,000.-- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. นาฟออฟฟิสสเตช่ันเนอรี ่ บจก. นาฟออฟฟิสสเตชั่นเนอรี่ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ราคาที่เสนอ   5,512.--- บาท ราคาที่เสนอ   5,512.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
2 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกอง 30,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. แน็บคอมพิวเตอร ์ บจก. แน็บคอมพิวเตอร ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 การศึกษา   ราคาที่เสนอ   23,155.-- บาท ราคาที่เสนอ   23,155.-- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
       
3 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ 1,000,000.- บาท e-bidding บจก. วชิระตาร่วมค้า บจก. วชิระตาร่วมค้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ริมเขื่อน บริเวณชุมชนบ้านใหม ่   ราคาที่เสนอ   888,000.--- บาท ราคาที่เสนอ   888,000.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 

       
       



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบางปลา 

 
ล าดับ 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
 

วิธีซื้อ/จ้าง 
 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
       
1 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในงาน 30,000.-- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. นาฟออฟฟิสสเตช่ันเนอรี ่ บจก. นาฟออฟฟิสสเตชั่นเนอรี่ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ก าจัดขยะมลูฝผอย   ราคาที่เสนอ   22,400.--- บาท ราคาที่เสนอ   22,400.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
2 จ้างซ่อมครุภณัฑเ์ครื่องถ่ายเอกสาร 10,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอร์คารีน่าโอเอ บจก.มาสเตอร์คารีน่าโอเอ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ของโรงเรียนอนุบาลฯ   ราคาที่เสนอ   8,474.-- บาท ราคาที่เสนอ   8,474.-- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
       
3 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง รายการ 10,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. นาฟออฟฟิสสเตช่ันเนอรี ่ บจก. นาฟออฟฟิสสเตชั่นเนอรี่ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 กระจกโค้งจราจร   ราคาที่เสนอ   3,300.--- บาท ราคาที่เสนอ   3,300.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 

       
       



 
ล าดับ 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
 

วิธีซื้อ/จ้าง 
 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
       
4 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมประดับไฟฟ้า 100,000.-- บาท เฉพาะเจาะจง นายบรรหาร  อารีกิจ นายบรรหาร  อารีกิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ส่องสว่าง   ราคาที่เสนอ   65,000.--- บาท ราคาที่เสนอ   65,000.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
5 จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บรโิภคเพื่อการด ารง 100,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. นาฟออฟฟิสสเตช่ันเนอรี ่ บจก. นาฟออฟฟิสสเตชั่นเนอรี่ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 ชีพผู้ที่ต้องเผ้าระวังและสังเกตอาการ   ราคาที่เสนอ   57,875.--- บาท ราคาที่เสนอ   57,875.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
 ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงฯ     ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
6 ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ 100,000.-- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 เพื่อใช้งานสระว่ายน้ า   ราคาทีเ่สนอ   94,290.--- บาท ราคาที่เสนอ   94,290.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       

       
       

 
 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2564 

เทศบาลต าบลบางปลา 

 

- ไม่มีการด าเนินการในเดือน 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบางปลา 

 
ล าดับ 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
 

วิธีซื้อ/จ้าง 
 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
       
1 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การเกษตร รายการ 50,000.-- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 เครื่องสูบน้ า 8 น้ิว   ราคาที่เสนอ   18,500.--- บาท ราคาที่เสนอ   18,500.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
2 จัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร รายการ 250,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม ร้าน ที เอ็ม พี วิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 เครื่องย่อยอเนกประสงค ์   ราคาที่เสนอ   250,000.--- บาท ราคาที่เสนอ   250,000.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
       
3 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงาน 50,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเดชาการไฟฟ้า หจก.แสงเดชาการไฟฟา้ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 กองช่าง   ราคาที่เสนอ   46,512.90- บาท ราคาที่เสนอ   46,512.90- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 

       
       

 



 
ล าดับ 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
 

วิธีซื้อ/จ้าง 
 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
       
4 จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,000.-- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ปายเทคโนโลย ี หจก.ปายเทคโนโลย ี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 รายการรถลากจูงเพื่อใช้ในเครื่องก าเนิด   ราคาที่เสนอ   49,969.--- บาท ราคาที่เสนอ   49,969.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
 ไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต ์     ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
5 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 100,000.- บาท เฉพาะเจาะจง พิทักษ์การค้า พิทักษ์การค้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 รายการแท่งบรเิออร์ (พลาสติก)   ราคาที่เสนอ   61,200.--- บาท ราคาที่เสนอ   61,200.--- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
      ที่เทศบาลฯ ก าหนด 
       
       
6 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและแก้ไขระบบคอม 100,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) บจก.คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
 พิวเตอร์ในระบบออนไลนส์ าหรบัการ   ราคาที่เสนอ   71,400.-- บาท ราคาที่เสนอ   71,400.-- บาท และเป็นไปตามเง่ือนไข 
 ปฎิบัติงานทะเบยีนราษฎร ์     ที่เทศบาลฯ ก าหนด 

       
       

 



ปัญหาและอุปสรรค  ได้แก ่ปัญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ท าใหก้ารจัดซื้อจัดจัดจ้างและ
การบริหารสัญญา ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการ มีปริมาณงานมากไม่สัมพันธ์ก าลังอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุก าหนดให้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานอ่ืน ๆ เนื่องจาก องค์การขาดแคลนไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานตามต าแหน่ง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาด ความล่าช้า และอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้พัสดุได้  

 

ข้อเสนอแนะ นอกจากก าหนดให้มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน และข้ันตอนต่าง ๆ แล้ว ยังสมควรมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนด้วย  ประกอบกับ ควรสรรหา
บุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามต าแหน่งเพิ่มเติมด้วย 


