
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
           

                                                                                        
แบบ  สขร.1 

         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
                                                    เทศบาลต าบลสงเปลือย  ประจ าปีงบประมาณ   2564 

 
 

 

 
ล าดับ 

        
    งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน     
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

    
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

 
    หมายเหตุ 

1. จัดซื้อน้ ามัน - เฉพาะเจาะจง ร้านครูยังบริการ วงเงิน      
21,414.24 บาท 

ร้านครูยังบริการ  วงเงิน   
21,414.24  บาท 

สะดวก/ใกล้/รวดเร็ว   ส านักปลัด 

2 . จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.รหนอง
แสงถวิลราษฎร์ 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.วงเงิน    
21,160.92  บาท 

อ.ส.ค.วงเงิน    
21,160.92  บาท 

สะดวก/ใกล้/รวดเร็ว   กองการศึกษา 

3 . จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.วงเงิน 
34,235.96 บาท 

อ.ส.ค.วงเงิน 
34,235.96 บาท 

สะดวก/ใกล้/รวดเร็ว/
สะอาด 

  กองการศึกษา 

   4. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.บ้าน
นาวี 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.  วงเงิน
17,204.00 บาท  

อ.ส.ค.  วงเงิน
17,204.00 บาท  

สะดวก/เร็ว/สะอาด/ใกล้    กองการศึกษา 

5. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัด
บ้านหนองแสง 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.วงเงิน 
6,537.52 บาท 

อ.ส.ค.วงเงิน 
6,537.52 บาท 

สะดวก/เร็ว/สะอาด    กองการศึกษา 

   6. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.
บ้านดอนจราบ 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.  
วงเงิน 8,602.00 บาท 

อ.ส.ค.  
วงเงิน 8,602.00 บาท 

สะดวก/รวดเร็ว/มาตรฐาน    กองการศึกษา 

7. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัด
บ้านนาวี 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.วงเงิน 
3,096.72  บาท 

อ.ส.ค.วงเงิน 
3,096.72  บาท 

สะดวก/รวดเร็ว/ใกล้    กองการศึกษา 

8. จ้างเหมาบุคคลให้ปฎิบัติงานใน
ต าแหน่งยาม 

- เฉพาะเจาะจง นายแอ้    นามแสง  
วงเงิน 9,000 บาท 

นายแอ้    นามแสง 
วงเงิน 9,000 บาท 

สะดวก/ใกล้    ส านักปลัด 



 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
แบบ สขร.1                                                                                                      

 
 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  

เทศบาลต าบลสงเปลือย ประจ าปีงบประมาณ   2564 
 

   
 ล าดับ 

             
    งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน     
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

    
 วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

     
   ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

 
หมายเหตุ 

 

 
 

9. จ้างเหมาบุคคลให้ปฎิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 

- เฉพาะเจาะจง น.ส.มนฤดี  ศรีปัญญา 
วงเงิน 9,000 บาท 

น.ส.มนฤดี   ศรีปัญญา 
วงเงิน 9,000 บาท 

สะดวก / รวดเร็ว/ราคาถูก กองการศึกษา 

10. จ้างเหมาท าพวงมาลา/พาน
ดอกไม้ 

- เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์     ชินโน 
วงเงิน 2,500 บาท 

นายเสน่ห์     ชินโน 
วงเงิน 2,500 บาท 

ใกล้ /สะดวก / รวดเร็ว ส านักปลัด 

11. จ้างเหมาบุคคลให้ปฎิบัติงานใน
ต าแหน่งยาม 

- เฉพาะเจาะจง นายแอ้    นามแสง 
วงเงิน 9,000 บาท 

นายแอ้     นามแสง 
วงเงิน 9,000 บาท 

ใกล้ / สะดวก / รวดเร็ว 
 

ส านักปลัด 
 

12. จ้างเหมาบุคคลให้ปฎิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 

- เฉพาะเจาะจง น.ส.มนฤดี  ศรีปัญญา 
วงเงิน 9,000 บาท  

น.ส.มนฤดี   ศรีปัญญา 
วงเงิน 9,000 บาท 

 สะดวก / รวดเร็ว/ใกล้ กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
แบบ. สขร.1 

                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
เทศบาลต าบลสงเปลือย ประจ าปีงบประมาณ   2564 

 
 
ล าดับ 

             
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน     
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

    
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

     
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

 
หมายเหตุ 
 

 
 
 
 1. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.รหนองแสงถวิล

ราษฎร์ 
- เฉพาะเจาะจง อสค. 

วงเงิน20,199.06 บาท 
อสค. 
วงเงิน20,199.06 บาท 

ใกล้/สะดวก/เร็ว กองการศึกษา 

2. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.ชุมชนกุดบอด
วิทยาเสริม 

- เฉพาะเจาะจง อสค. 
วงเงิน32,679.78 บาท 

อสค. 
วงเงิน32,679.78 บาท 

เร็ว/ราคาถูก/ใกล้ กองการศึกษา 

3. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.บ้านนาวี - เฉพาะเจาะจง อสค 
วงเงิน16,422.00 บาท 

อสค. 
วงเงิน16,422.00 บาท 

เร็ว/ดี/ ราคาถูก/ใกล้ 
 

กองการศึกษา 
 

4. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศพด.วัดบ้านนาวี - เฉพาะเจาะจง อสค. 
วงเงิน 2,955.96 บาท 

อสค. 
วงเงิน 2,955.96 บาท 

เร็ว/ดี/ราคาถูก/ใกล้ 
 

กองการศึกษา 
 

5. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศพด.บ้านดอนจ
ราบ 

- เฉพาะเจาะจง อสค. 
วงเงนิ 8,211.00บาท 

อสค. 
วงเงิน 8,211.00 บาท 

เร็ว/ดี/ราคาถูก/ใกล้ 
 

กองการศึกษา 
 

6. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศพด.วัดบ้าน
หนองแสง 

- เฉพาะเจาะจง อสค. 
วงเงิน 6,240.36 บาท 

อสค. 
วงเงิน 6,240.36 

เร็ว/ดี/ราคาถูก/ใกล้ 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

7. จัดซื้อน้ ามันเดือน พ.ย.63 - เฉพาะเจาะจง ร้านครูยังบริการ  
วงเงิน 21,146.14บาท 

ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน 21,146.14 บาท 

ใกล้/สะดวก/รวดเร็ว ส านักปลัด 

       

 



 
 
                                                                                                                                                                               แบบ. สขร.1 
                                                                                                                                                                                                                                         

                 สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
เทศบาลต าบลสงเปลอืย ประจ าปีงบประมาณ   2564 

 
 
ล าดับ 

             
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน     
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

    
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

     
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
  เหตุผลที่
คัดเลือก 
     โดยสังเขป 

 
หมายเหตุ 
 

 
 
 
 

1. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.รหนองแสงฯ - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน 21,583.20บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน21,583.20บาท 

ใกล้/สะดวก/
เร็ว 

กองการศึกษา 

2. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.รชุมชนกุดบอดฯ - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน 36,691.44 

อ.ส.ค. 
วงเงิน 36,691.44 

เร็ว/ราคาถูก 
 

กองการศึกษา 
 

3. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.รนาวี - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน 18,165.86บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน18,165.86บาท 

ใกล้/สะดวก กองการศึกษา 

4. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดบ้านหนองแสง - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน6,834.68 บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน6,834.68 บาท 

ใกล้/สะดวก/
เร็ว 
 

กองการศึกษา 
 

5. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.บ้านดอน 
จราบ 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน8,993.00บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน8,993.00บาท 

ใกล้/สะดวก/
เร็ว 
 

กองการศึกษา 
 

6. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดบ้านนาวี - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน3,237.48บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน3,237.48 บาท 

สะดวก/เร็ว 
 

กองการศึกษา 
 

7. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเดือน ธ.ค. 63        - เฉพาะเจาะจง ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน 18,127.97บาท 

ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน18,127.97บาท 

ใกล้/สะดวก  
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                 แบบ. สขร.1 
                                                                                                                                                                                                                                         

                 สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
เทศบาลต าบลสงเปลอืย ประจ าปีงบประมาณ   2564 

 
 
ล าดับ 

             
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน     
งบประมาณ 

(บาท) 

    
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

     
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
  เหตุผลที่
คัดเลือก 
     โดยสังเขป 

 
หมายเหตุ 
 

 
 
 
 

8. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในต าแหน่งยาม - เฉพาะเจาะจง นายแอ้   นามแสง 
วงเงิน 9,000 บาท 

นายแอ้  นามแสง 
วงเงิน 9,000 บาท 

ใกล้/สะดวก/
เร็ว 

ส านักปลัด 

9. จ้างเหมาบุคคลในต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก - เฉพาะเจาะจง น.ส.มนฤดี  ศรีปัญญา 
วงเงิน 9,000บาท 

น.ส.มนฤดี   ศรีปัญญา 
วงเงิน 9,000บาท 

เร็ว/ราคาถูก 
 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
แบบ. สขร.1 

                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง  ในรอบเดอืน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
เทศบาลต าบลสงเปลือย ประจ าปีงบประมาณ   2564 

 
 
ล าดับ 

             
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน     
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

    
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

     
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป 

 
หมายเหตุ 
 
 

 
 
 
 

1. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.หนองแสงฯ          - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน19,706.40บาท 

อ.ส.ค 
วงเงิน19,706.40บาท 

ใกล้/สะดวก กองการศึกษา 

2. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.ชุมชนกุดบอดฯ - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน33,500.88บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน33,500.88บาท 

เร็ว/ราคาถูก 
 

กองการศึกษา 
 

3. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.บ้านนาวี - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน16,586.22บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน16,586.22บาท 

เร็ว/ถูก กองการศึกษา 

4.  จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดบ้านหนอง
แสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน6,240.36 

อ.ส.ค. สะดวก/เร็ว 
 

กองการศึกษา 
 

5. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.บ้านดอนจราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน8,211.00บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน8,211.00บาท 

สะดวก/เร็ว กองการศึกษา 

6. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดบ้านนาวี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน2,955.96บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน2,955.96 บาท 

รวดเร็ว/ ถูก 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

7. จัดซื้อน้ ามัน เดือน ม.ค.64 - เฉพาะเจาะจง ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน20,981.06บาท 

ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน20,981.06บาท 

รวดเร็ว/ใกล้ 
 

ส านักปลัด 
 

8. จัดซื้อหมึก( ส านักปลัด ) 23,270 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน23,270.00บาท 

หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน23,270.00บาท 

รวดเร็ว/ใกล้ 
 

ส านักปลัด 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                
แบบ สขร.1 

                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
เทศบาลต าบลสงเปลือย ประจ าปีงบประมาณ   2564 

 
 
ล าดับ 

             
งานจัดซื้อ/จ้าง 

วงเงิน     
งบประมาณ 
 (ราคกลาง) 

    
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

     
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

 
หมายเหตุ 
 

 
 
 
 

9. จัดซื้อหมึก (กองคลัง ) - เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน21,070.00บาท 

หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน21,070.00บาท 

เร็ว/ราคาถูก กองคลัง 

10. จัดซื้อหมึก (กองช่าง ) - เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน17,960.00บาท 

หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน17960.00บาท 

เร็ว/ดี/ ราคาถูก กองช่าง 

11. จัดซื้อหมึก (กองการศึกษา ) - เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน28,600 บาท 

หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน 28,600 บาท 

ราคาถูก / ใกล้ กองการศึกษา 

12. จัดซื้อหมึก (กองสวัสดิการสังคม ) - เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน14,800 บาท 

หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน14,800บาท 

เร็ว/มีคุณภาพ กองสวัสดิการ
สังคม 

13. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า        - เฉพาะเจาะจง ร้านก.รุ่งเรือง 
วงเงิน29,085 บาท 

ร้าน ก.รุ่งเรือง 
วงเงิน29,085.00บาท 

สะดวก/ใกล้ กองช่าง 

14. จัดซื้อวัสดุส านักงาน   - เฉพาะเจาะจง ร้านเตี่ยกวงเฮง 
วงเงิน60,480.00บาท 

ร้านเตี่ยกวงเฮง 
วงเงิน60,480.00บาท 

สะดวก/ใกล้ ส านักปลัด 
 

15. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว        - เฉพาะเจาะจง ร้านเตี่ยกวงเฮง 
วงเงิน3,919.00บาท 

ร้านเตี่ยกวงเฮง 
วงเงิน3,919.00บาท 

สะดวก/ใกล้ ส านักปลัด 
 
 
 

 



 
 
 

แบบ สขร.1 
                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 

เทศบาลต าบลสงเปลือย ประจ าปีงบประมาณ   2564 
 

 
ล าดับ 

             
งานจัดซื้อ/จ้าง 

วงเงิน     
งบประมาณ 
 (ราคกลาง) 

    
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

     
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

 
หมายเหตุ 
 

 
 
 
 16 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 

(บ้านอุดมศิลป์ –ม่วงไข่ ) 
- เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมประกาศิต89 

วงเงิน 199,000 บาท 
หจก.พรหมประกาศิต89 
วงเงิน 199,000 บาท 

เร็ว/ราคาถูก กองช่าง 

17 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสลม12 - เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมประกาศิต89 
วงเงิน 99,000 บาท 

หจก.พรหมประกาศิต89 
วงเงิน 99,000 บาท 

เร็ว/ดี/ ราคาถูก กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.1 (บ้านนายประเสริฐ เหล่ากกโพธิ์) 

- เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมประกาศิต89 
วงเงิน 99,000 บาท 

หจก.พรหมประกาศิต89 
วงเงิน 99,000 บาท 

ราคาถูก / ใกล้ กองช่าง 

19. จ้างเหมาบริการเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์ - เฉพาะเจาะจง ร้านทีซีเอสคอมพิวเตอร์ 
วงเงิน9,000 บาท 

ร้านทีซีเอสคอมพิวเตอร์ 
วงเงิน9,000 บาท 

เร็ว/มีคุณภาพ ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                  แบบ   สขร.1 

                                                                                                                                                                                                                                           
สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง   ในรอบเดือน    มกราคม  พ.ศ.  2564 

เทศบาลต าบลสงเปลอืย ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

 
ล าดับ 

              
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/ จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

     
     ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

 
    หมายเหตุ 
 

20. จ้างเหมาท าป้ายโฆษณา - เฉพาะเจาะจง ร้านเพาะศิลป์เขาวง 
วงเงิน 5,700 บาท 

ร้านเพาะศิลป์เขาวง 
วงเงิน 5,700 บาท 

ราคาต่ า / สะดวก  ส านักปลัด 

21. จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ - เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน 2,400 บาท 

หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน 2,400 บาท 

ราคาต่ า / สะดวก  กองคลัง 

22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลสงเปลือย 

- เฉพาะเจาะจง ร้านสิบเจ็ดก่อสร้าง 
วงเงิน 499,000บาท 

ร้านสิบเจ็ดก่อสร้าง 
วงเงิน 499,000บาท 

ราคาต่ า/สะดวก 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
แบบ   สขร.1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

เทศบาลต าบลสงเปลอืย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 
ล าดับ 

              
งานจัดซื้อ/จ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( บาท) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

   
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

 
  หมายเหตุ 
 
 

1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ร.รหนองแสงฯ - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค 
วงเงิน 18,798 บาท 

อ.ส.ค 
วงเงิน 18,798 บาท 

สะดวก/เร็ว กองการศึกษา 

2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ร.รชุมชนกุด
บอด 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค 
วงเงิน 31,905.60 

อ.ส.ค 
วงเงิน 31,905.60 

สะดวก/เร็ว กองการศึกษา 

3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ร.รบ้านนาวี - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค 
วงเงิน15,796.40 

อ.ส.ค 
วงเงิน15,796.40 

สะดวก/ใกล้/
รวดเร็ว 

กองการศึกษา 

4. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศพด.วัดบ้าน
หนองแสง 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค 
วงเงิน5,943.20 

อ.ส.ค 
วงเงิน 5,943.20 

สะดวก/รวดเร็ว กองการศึกษา 

5. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศพด.บ้านดอน 
จราบ 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค 
วงเงิน7,820 บาท 

อ.ส.ค 
วงเงิน 7,820 บาท 

สะดวก/รวดเร็ว กองการศึกษา 

6. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศพด.วัดบ้าน
นาวี 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค 
วงเงิน 2,815.20 

อ.ส.ค 
วงเงิน2,815.20 

ใกล้/สะดวก กองการศึกษา 

7. จัดซื้อน้ ามัน เดือน ก.พ 64 22,382.01 เฉพาะเจาะจง ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน22,382.01บาท 

ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน 22,382.01บาท 

สะดวก/รวดเร็ว ส านักปลัด 
 
 

 



 
    
 
 

แบบ   สขร.1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
เทศบาลต าบลสงเปลอืย ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 
 
ล าดับ 

              
งานจัดซื้อ/จ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( บาท) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

   
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป 

 
  หมายเหตุ 
 
 

8. จัดซื้อเครื่องดื่มโครงการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามในการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

- เฉพาะเจาะจง ร้านญาณิศาพาณิชย์ 
วงเงิน 6,780 บาท 

ร้านญาณิศาพาณิชย์ 
วงเงิน 6,780 บาท 

สะดวก/เร็ว กองการศึกษา 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา - เฉพาะเจาะจง ร้านสหรุ่งเรืองกิจนานาภัณฑ์ 
วงเงิน 92,379 บาท 

ร้านสหรุ่งเรืองกิจนานาภัณฑ์ 
วงเงิน 92,379 บาท 

สะดวก/เร็ว กองการศึกษา 

10. จ้างเหมาบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 

- เฉพาะเจาะจง น.ส.มนฤดี  ศรีปัญญา 
วงเงิน 9,000บาท 

น.ส.มนฤดี  ศรีปัญญา 
วงเงิน 9,000บาท 

สะดวก/
ใกล้/รวดเร็ว 

กองการศึกษา 

11 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทิวาพาณิชย์ 
วงเงิน 2,550 บาท 

ร้านรุ่งทิวาพาณิชย์ 
วงเงิน 2,550 บาท 

สะดวก/
รวดเร็ว 

กองการศึกษา 
 

12. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร - เฉพาะเจาะจง ร้านไทยรุ่ง 
วงเงิน 1,165บาท 

รา้นไทยรุ่ง 
วงเงิน 1,165บาท 

เร็ว/ถูก ส านักปลัด 
 

13. จ้างเหมาท าตรายาง - เฉพาะเจาะจง ร้านไทยรุ่ง 
วงเงิน 1,250 บาท 

ร้านไทยรุ่ง 
วงเงิน 1,250 บาท 

เร็ว/ดี ส านักปลัด 
 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2564 
เทศบาลต าบลสงเปลอืย ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 
 
ล าดับ 

             
                งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคกลาง ) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและ      

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการ               
คัดเลือก 

 
    เหตุผลที่คัด 
เลือกโดยสังเขป 

  
     หมายเหตุ 
 

1. จัดซื้อน้ ามัน - เฉพาะเจาะจง ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน  

ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน  

เสนอราคาต่ า/รวดเร็ว ส านักปลัด 

2. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.รหนองแสงถวิล
ราษฎร์ 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน21,583.20บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน21,583.20บาท 

เสนอราคาต่ า/ถูก กองการศึกษา 

3. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.ชุมชนกุดบอด 
วิทยาฯ 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน 36,691.44บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน 36,691.44บาท 

เสนอราคาต่ า/เร็ว กองการศึกษา 

4. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.บ้านนาวี - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน 18,165.86บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน 18,165.86บาท 

เสนอราคาต่ า/ใกล้ กองการศึกษา 

5. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดบ้าน 
หนองแสง 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน 6,834.68บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน 6,834.68บาท 

เสนอราคาต่ า/สะดวก กองการศึกษา 

6. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.บ้านดอนจราบ 
 

- เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน 8,993 บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน 8,993 บาท 

ราคาถูก/สะดวก/เร็ว กองการศึกษา 

7. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดบ้านนาวี - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
วงเงิน 3,237.48 บาท 

อ.ส.ค. 
วงเงิน 3,237.48 บาท 

รวดเร็ว/ใกล้/สะดวก กองการศึกษา 

        
        

  


