
 
                                                                                                                                                                                                                                        

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. จัดซื้อน้้ามัน เดือน ม.ค.64 - เฉพาะเจาะจง ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน20,981.06บาท 

ร้านครูยังบริการ 
วงเงิน20,981.06บาท 

รวดเร็ว/ใกล้ 
 

ส้านักปลัด 
 

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

หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน23,270.00บาท 

รวดเร็ว/ใกล้ 
 

ส้านักปลัด 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                
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. จัดซื้อวัสดุส้านักงาน   - 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. จ้างเหมาท้าป้ายโฆษณา - เฉพาะเจาะจง ร้านเพาะศิลป์เขาวง 
วงเงิน 5,700 บาท 

ร้านเพาะศิลป์เขาวง 
วงเงิน 5,700 บาท 

ราคาต่้า / สะดวก  ส านักปลัด 

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

หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 
วงเงิน 2,400 บาท 

ราคาต่้า / สะดวก  กองคลัง 

22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส้านักงานเทศบาลต้าบลสงเปลือย 

- เฉพาะเจาะจง ร้านสิบเจ็ดก่อสร้าง 
วงเงิน 499,000บาท 

ร้านสิบเจ็ดก่อสร้าง 
วงเงิน 499,000บาท 

ราคาต่้า/สะดวก 
 

กองช่าง 

 
 

 


