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แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

วิธจีัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจำ้ง

1 จา้งเหมาส านัก นายกอ้งนภา ปัญญาอินทร์ 9,000.00      9,000.00      เจาะจง/จ้าง นายก้องนภา ปัญญาอินทร์ นายก้องนภา ปัญญาอินทร์  - 63/2564,4/1/2564

2 จา้งเหมาส านัก นายสรายทุธ แอ่งเสือ 9,000.00      9,000.00      เจาะจง/จ้าง นายสรายุทธ แอง่เสือ นายสรายุทธ แอง่เสือ  - 64/2564,4/1/2564

3 จา้งเหมาส านัก นางจนัทิวา พรมมาศ 9,000.00      9,000.00      เจาะจง/จ้าง นางจันทิวา พรมมาศ นางจันทิวา พรมมาศ  - 65/2564,4/1/2564

4 จา้งเหมากองช่าง นายสมพงษ์ จ าศักด์ิ 9,000.00      9,000.00      เจาะจง/จ้าง นายสมพงษ์ จ าศักด์ิ นายสมพงษ์ จ าศักด์ิ  - 66/2564,4/1/2564

5 จา้งเหมาส านัก นายบัวรส พลซา 7,500.00      7,500.00      เจาะจง/จ้าง นายบัวรส พลซา นายบัวรส พลซา  - 67/2564,4/1/2564

6 จา้งเหมาส านัก นายอดิศักด์ิ ไชยพิลา 7,500.00      7,500.00      เจาะจง/จ้าง นายอดิศักด์ิ ไชยพิลา นายอดิศักด์ิ ไชยพิลา  - 68/2564,4/1/2564

7 จา้งเหมาส านัก นายทองค า ชัยสวรรค์ 9,000.00      9,000.00      เจาะจง/จ้าง นายทองค า ชัยสวรรค์ นายทองค า ชัยสวรรค์  - 69/2564,4/1/2564

8 จา้งเหมากองส านัก นางทองอินทร์ มีผล 4,000.00      4,000.00      เจาะจง/จ้าง นางทองอินทร์ มีผล นางทองอินทร์ มีผล  - 70/2564,4/1/2564

9 จา้งเหมาส านัก นายธัญวัฒน์ จ าศักด์ิ 9,000.00      9,000.00      เจาะจง/จ้าง นายธนัญวฒัน์ จ าศักด์ิ นายธนัญวฒัน์ จ าศักด์ิ  - 71/2564,4/1/2564

10 จา้งเหมางานการศึกษา นายสุข บุญหลาย 7,000.00      7,000.00      เจาะจง/จ้าง นายสุข บุญหลาย นายสุข บุญหลาย  - 72/2564,4/1/2564

11 จา้งเหมางานการศึกษา นางมวน อุทธา 7,000.00      7,000.00      เจาะจง/จ้าง นางมวน อุทธา นางมวน อุทธา  - 73/2564,4/1/2564

12 จา้งเหมากองช่าง นายพิทักษ์ บุราณสาร 9,000.00      9,000.00      เจาะจง/จ้าง นายพิทักษ์ บุราณสาร นายพิทักษ์ บุราณสาร  - 74/2564,4/1/2564

13 จ้างเหมากองช่างนายเจนวิทย์ ขุนท านาย 9,000.00       9,000.00       เจาะจง/จ้าง นายเจนวิทย์ ขุนท านาย นายเจนวิทย์ ขุนท านาย  - 75/2564,4/1/2564

14 จ้างเหมากองคลัง นางสาวเมมิตา เคนมา 9,000.00      9,000.00      เจาะจง/จ้าง นางสาวเมมติา เคนมา นางสาวเมมติา เคนมา  - 76/2564,4/1/2564

15 จ้างเหมากองคลัง นางสาวอลิศรา ประเสริฐ 9,000.00      9,000.00      เจาะจง/จ้าง  นางสาวอลิศรา ประเสริฐ  นางสาวอลิศรา ประเสริฐ  - 77/2564,4/1/2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน 
เทศบำลต ำบลศรสีงครำม

ประจ ำเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2564
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16 จ้างเหมาซ่อมรถ 81-3025 2,380.00      2,380.00      เจาะจง/จ้าง เด่ียวออโต้ เด่ียวออโต้  - 78/2564,4/1/2564

17 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ม.ค. 64 17,000.00 17,000.00 เจาะจง/ซ้ือ หจก. ว ีแอนด์ เจ 1992 หจก. ว ีแอนด์ เจ 1992  - 17/2564,4/1/2564

18 จา้งท าพานดอกไม้สด วันพระเนเรศวรฯ 1,000.00 1,000.00 เจาะจง/จ้าง นางสาวทองสุก พรมมิ นางสาวทองสุก พรมมิ  - 79/2564,13/1/2564

19
จ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิัติการจิตอาสาภยัพิบัติฯ 750.00 750.00

เจาะจง/จ้าง
วงัสะพุงอิงค์เจ็ท วงัสะพุงอิงค์เจ็ท

 -
82/2564,13/1/2564

20 จ้างท าตรายาง 2,220.00 2,220.00 เจาะจง/จ้าง ร้านปา้ยเงิน ร้านปา้ยเงิน  - 86/2564,25/1/2564

21
จัดซ้ือหน้ากากอนามัย+เจลล้างมือ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิต
อาสาภยัพิบัติฯ 2,880.00 2,880.00 เจาะจง/ซ้ือ

นางจรีพร ยัญญลักษณ์ นางจรีพร ยัญญลักษณ์ 

 -
20/2564,13/1/2564

22
จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองเขยีนโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติฯ 2,352.00 2,352.00 เจาะจง/ซ้ือ

หจก.ศรีวังค า หจก.ศรีวังค า
 - 21/2564,13/1/2564

23 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์(เคร่ืองวัดอุณหภูมิ) 5,000.00 5,000.00 เจาะจง/ซ้ือ แสงทองเภสัช แสงทองเภสัช  - 28/2564,25/1/2564

24 จดัซ้ือหน้ากากอนามัย+เจลล้างมือ 4,050.00 4,050.00 เจาะจง/ซ้ือ นางจรีพร ยัญญลักษณ์ นางจรีพร ยัญญลักษณ์  - 29/2564,25/1/2564

25 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมห้องน้ าเทศบาลฯ 4,265.00 4,265.00 เจาะจง/ซ้ือ  นนทการ  นนทการ  - 30/2564,25/1/2564

26 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กองช่าง) 1,300.00 1,300.00 เจาะจง/ซ้ือ  นนทการ  นนทการ  - 31/2564,25/1/2564

รวม 166,197.00


