
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............ตุลาคม.....2560.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดจางทําปายโครงการตักบาตรเทโวโรหนะ 

(ศกึษา) 
5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ปุยขาว/ 

5,000.-บาท 
นายสมปอง ปุยขาว/ 

5,000.-บาท 
เสนอราคาเปนไปตาม
เง่ือนไขที่เทศบาล
ตําบลเมืองคงกําหนด 

สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

2 จัดจางเครื่องเสียงโครงการตักบาตรเทโว 
โรหนะ (ศึกษา) 

5,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย ชาลือ/ 
5,000.-บาท 

นายทวีทรัพย ชาลือ/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
2/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

3 จัดจางตกแตงสถานท่ีโครงการตักบาตรเทโว 
โรหนะ (ศึกษา) 

5,000 เฉพาะเจาะจง นางวัฒวล ีพากเพียร/ 
5,000.-บาท 

นางวฒัวล ีพากเพียร/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

4 จัดจางถายเอกสารบทสวดมนตโครงการ 
ตักบาตรเทโวโรหนะ (ศึกษา) 

4,000 เฉพาะเจาะจง เจริญการพิมพ/ 
4,000.-บาท 

เจรญิการพิมพ/ 
4,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
4/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

5 จัดซื้อวัสดุโครงการตักบาตรเทโวโรหนะ 
(ศกึษา) 

2,980 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
2,980.-บาท 

รานฟางขาว/ 
2,980.-บาท 

 สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

6 จัดซื้อน้ําดื่ม (สป.) 260 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารฯ/ 
260.-บาท 

หจก.สตารฯ/ 
260.-บาท 

 สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

7 จัดซื้อวารสาร (สป.) 820 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
820.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
820.-บาท 

 สัญญาเลขที่
2/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............ตุลาคม.....2560.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 13,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
13,600.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
13,600.-บาท 

เสนอราคาเปนไปตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ตําบลเมืองคงกําหนด 

สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

9 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 16,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,800.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 15,870 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,870.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,870.-บาท 

 สัญญาเลขที่
2/2561 
ลว. 16 ต.ค.60 

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 19,250 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
19,250.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
19,250.-บาท 

 สัญญาเลขที่
4/2561 
ลว. 16 ต.ค.60 

12 จัดจางทําปายไวนิลถวายความอาลัย ร.9 20,930 เฉพาะเจาะจง เจรญิการพิมพ/ 
20,930.-บาท 

เจรญิการพิมพ/ 
20,930.-บาท 

 สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 19 ต.ค.60 

13 จัดจางทําปายโครงการลอยกระทง (ศึกษา) 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ปุยขาว/ 
5,000.-บาท 

นายสมปอง ปุยขาว/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
6/2561 
ลว. 24 ต.ค.60 

14 จัดจางถายเอกสารประชุมสภาฯ (สป.) 4,579 เฉพาะเจาะจง รานมานิตยการพิมพ/ 
4,579.-บาท 

รานมานิตยการพิมพ/ 
4,579.-บาท 

 สัญญาเลขที่
4/2561 
ลว. 24 ต.ค.60 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............ตุลาคม.....2560.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

15 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 161,696.92 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
161,696.92.-บาท 

บ.วารินมิลค/ 
161,696.92.-บาท 

เสนอราคาเปนไปตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ตําบลเมืองคงกําหนด 

สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 1 พ.ย.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............พฤศจิกายน....2560.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร (สป.) 9,950 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซฯ/ 
9,950.-บาท 

บ.แอดไวซฯ/ 
9,950.-บาท 

เสนอราคาเปนไปตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ตําบลเมืองคงกําหนด 

สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว. 1 พ.ย.60 

2 จัดซื้อวสัดุโครงการลอยกระทง (ศึกษา) 39,235 เฉพาะเจาะจง รานกิตติพงษ/ 
39,235.-บาท 

รานกิตติพงษ/ 
39,235.-บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว. 1 พ.ย.60 

3 จัดจางซอมรถยนตราชการ ทะเบียน 
บต 9537 (สป.) 

5,900 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
5,900.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
5,900.-บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว. 1 พ.ย.60 

4 จัดซื้อน้ําดื่ม (สป.) 260 เฉพาะเจาะจง รานสตารวอเตอร/ 
260.-บาท 

รานสตารวอเตอร/ 
260.-บาท 

 สัญญาเลขที่
9/2561 
ลว. 1 พ.ย.60 

5 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 12,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,200.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,200.-บาท 

 สัญญาเลขที่
10/2561 
ลว. 1 พ.ย.60 

6 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 16,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,500.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
4/2561 
ลว. 1 พ.ย.60 

7 จัดซื้อวารสาร (สป.) 800 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
800.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว. 1 พ.ย.60 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............พฤศจิกายน....2560.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ (สป.) 22,600 เฉพาะเจาะจง เคเอสซาวด/ 
22,600.-บาท 

เคเอสซาวด/ 
22,600.-บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว. 9 พ.ย.60 

9 จัดซื้อวสัดุงานบานงานครัว (สป.) 2,820 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
2,820.-บาท 

รานฟางขาว/ 
2,820.-บาท 

 สัญญาเลขที่
14/2561 
ลว. 8 พ.ย.60 

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สป.) 29,665 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
29,665.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
29,665.-บาท 

 สัญญาเลขที่
15/2561 
ลว. 8 พ.ย.60 

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 13,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
13,800.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
13,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
8/2561 
ลว. 15 พ.ย.60 

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 11,900 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
11,900.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
11,900.-บาท 

 สัญญาเลขที่
16/2561 
ลว. 15 พ.ย.60 

13 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการถนนสาย
วฒันธรรมลําน้ํามูล (ศึกษา) 

3,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย ชาลือ/ 
3,000.-บาท 

นายทวีทรัพย ชาลือ/ 
3,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
8/2561 
ลว. 28 พ.ย.60 

14 จัดจางเหมาทําปายโครงการถนนสาย
วฒันธรรมลําน้ํามูล (ศึกษา) 

2,000 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง  ปุยขาว/ 
2,000.-บาท 

นายสมปอง ปุยขาว/ 
2,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
9/2561 
ลว. 28 พ.ย.60 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............ธันวาคม...2560.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดซื้อวสัดุงานบานงานครัว (สป.) 22,770 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
22,770.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
22,770.-บาท 

 สัญญาเลขที่
14/2561 
ลว. 1 ธ.ค.60 

2 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 139,272.28 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
139,272.28 บาท 

บ.วารินมิลค/ 
139,272.28 บาท 

 สัญญาเลขที่
2/2561 
ลว. 1 ธ.ค.60 

3 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 16,650 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,650.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,650.-บาท 

 สัญญาเลขที่
18/2561 
ลว. 1 ธ.ค.60 

4 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,000.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
10/2561 
ลว. 1 ธ.ค.60 

5 จัดซื้อวาสาร (สป.) 870 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
870.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
870.-บาท 

 สัญญาเลขที่
20/2561 
ลว. 1 ธ.ค.60 

6 จัดซื้อน้ําดื่ม (สป.) 230 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารวอเตอรฯ/ 
230.-บาท 

หจก.สตารวอเตอรฯ/ 
230.-บาท 

 สัญญาเลขที่
19/2561 
ลว. 1 ธ.ค.60 

7 จัดจางทําปายโครงการจัดงานปใหม 
(ศกึษา) 

5,000 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคการ
พิมพ/5,000.-บาท 

เติมทรัพยโอเคการ
พิมพ/5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
12/2561 
ลว. 12 ธ.ค.60 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............ธันวาคม...2560.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดจางทําปายประชาสัมพันธการชําระ
ภาษี (กองคลัง) 

2,800 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคการ
พิมพ/2,800.-บาท 

เติมทรัพยโอเคการ
พิมพ/2,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 12 ธ.ค.60 

9 จัดจางทําปายโครงการ TO BE NUMBER 

ONE (ศึกษา) 
10,400 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคการ

พิมพ/10,400.-บาท 
เติมทรัพยโอเคการ

พิมพ/10,400.-บาท 
 สัญญาเลขที่

6/2561 
ลว. 12 ธ.ค.60 

10 จัดซื้อวัสดุกอสราง  (กองชาง) 18,680 เฉพาะเจาะจง รานชัยประเสริฐ/ 
18,680.-บาท 

รานชัยประเสริฐ/ 
18,680.-บาท 

 สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 12 ธ.ค.60 

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 14,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,000.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
22/2561 
ลว. 15 ธ.ค.60 

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 12,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,400.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,400.-บาท 

 สัญญาเลขที่
12/2561 
ลว. 15 ธ.ค.60 

13 จัดจางเหมาถายเอกสารและเขาเลมเทศ
บัญญัติฯ (สป.) 

4,900 เฉพาะเจาะจง รานมานิตยการพิมพ/ 
4,900.-บาท 

รานมานิตยการพิมพ/ 
4,900.-บาท 

 สัญญาเลขที่
6/2561 
ลว. 15 ธ.ค.60 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............มกราคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดซื้อวสัดุสํานักงาน (สป.) 32,500 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
32,500.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
32,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
25/2561 
ลว. 3 ม.ค.61 

2 จัดจางทําปายโครงการวันเด็ก (ศึกษา) 6,000 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคการ
พิมพ/ 6,000.-บาท 

เติมทรัพยโอเคการ
พิมพ/ 6,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
15/2561 
ลว. 3 ม.ค.61 

3 จัดซื้อวสัดโุครงการวันเด็ก (ศึกษา) 32,530 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
32,530.-บาท 

รานฟางขาว/ 
32,530.-บาท 

 สัญญาเลขที่
6/2561 
ลว. 3 ม.ค.61 

4 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) โรงเรียน 153,932.52 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
153,932.52 บาท 

บ.วารินมิลค/ 
153,932.52 บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว. 3 ม.ค.61 

5 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 12,250 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,250.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,250.-บาท 

 สัญญาเลขที่
26/2561 
ลว. 3 ม.ค. 61 

6 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 15,470 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,470.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,470.-บาท 

 สัญญาเลขที่
13/2561 
ลว. 3 ม.ค.61 

7 จัดซื้อวารสาร (สป.) 820 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
820.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
820.-บาท 

 สัญญาเลขที่
24/2561 
ลว. 3 ม.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............มกราคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดซื้อน้ําดื่ม (สป.) 210 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารวอเตอร/ 
210.-บาท 

หจก.สตารวอเตอร/ 
210.-บาท 

 สัญญาเลขที่
23/2561 
ลว. 3 ม.ค.61 

9 จัดจางซอมรถยนตราชการ รถบรรทุกขยะ 
82-3601 (สาธาฯ) 

11,770 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
11,770.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
11,770.-บาท 

 สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 8 ม.ค.61 

10 จัดจางเหมาจัดทําตรายาง (กองคลัง) 1,590 เฉพาะเจาะจง เจรญิการพิมพ/ 
1,590.-บาท 

เจรญิการพิมพ/ 
1,590.-บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว. 8 ม.ค.61 

11 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการวันเด็ก 

(ศกึษา) 
5,800 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย ชาลือ/ 

5,800.-บาท 
นายทวีทรัพย ชาลือ/ 

5,800.-บาท 
 สัญญาเลขที่

16/2561 
ลว. 8 ม.ค.61 

12 จัดจางซอมรถยนตราชการ ทะเบียน 81-
4441 

63,030 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
63,030.-บาท 

รุงเจรญิยนต/ 
63,030.-บาท 

 สัญญาเลขที่
7/2561 
ลว. 8 ม.ค.61 

13 จัดจางซอมรถยนตราชการ ทะเบียน บธ 

6213 
36,100 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 

36,100.-บาท 
รุงเจรญิยนต/ 

36,100.-บาท 
 สัญญาเลขที่

8/2561 
ลว. 8 ม.ค.61 

14 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 15,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,500.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
21/2561 
ลว.15 ม.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............มกราคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

15 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 16,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,200.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,200.-บาท 

 สัญญาเลขที่
28/2561 
ลว.15 ม.ค.61 

16 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย(ชุดหมี/รองเทา
บูท) (งานปองกัน, สป.) 

32,500 เฉพาะเจาะจง รานคลังเซฟตี้ฯ/ 
32,500.-บาท 

รานคลังเซฟตี้ฯ/ 
32,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
30/2561 
ลว.17 ม.ค.61 

17 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการ
ปริวาสกรรม (ศึกษา) 

25,000 เฉพาะเจาะจง นางนาลิน  สุดใจ/ 
25,000.-บาท 

นางนาลิน  สุดใจ/ 
25,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
18/2561 
ลว.19 ม.ค.61 

18 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 300,000 เฉพาะเจาะจง รานกิตติพงษ/ 
300,000.-บาท 

รานกิตติพงษ/ 
300,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
8/2561 
ลว.25 ม.ค.61 

19 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่อง
คอมพิวเตอร (กองชาง) 

30,000 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ/ 
30,000.-บาท 

บ.แอดไวซ/ 
30,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
2/2561 
ลว.24 ม.ค.61 

20 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง
ไฟ(กองชาง) 

5,800 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ/ 
5,800.-บาท 

บ.แอดไวซ/ 
5,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว.24 ม.ค.61 

21 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 
(กองชาง) 

7,900 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ/ 
7,900.-บาท 

บ.แอดไวซ/ 
7,900.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
4/2561 
ลว.24 ม.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............มกราคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

15 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่อง
สแกนเนอร (กองชาง) 

3,100 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ/ 
3,100.-บาท 

บ.แอดไวซ/ 
3,100.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
5/2561 
ลว.24 ม.ค.61 

16 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ชุดโปรแกรม
ปฏบิัติการ (กองชาง) 

3,800 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ/ 
3,800.-บาท 

บ.แอดไวซ/ 
3,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
6/2561 
ลว.24 ม.ค.61 

17 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ชุดโปรแกรม
สํานักงาน (กองชาง) 

11,000 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ/ 
11,000.-บาท 

บ.แอดไวซ/ 
11,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
7/2561 
ลว.24 ม.ค.61 

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุ(กองชาง) 200,000 เฉพาะเจาะจง รานแจ็ค
อิเล็กทรอนิกส/ 

200,000.-บาท 

รานแจ็ค
อิเล็กทรอนิกส/ 

200,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
9/2561 
ลว.29 ม.ค.61 

19 จัดจางซอมรถยนตราชการ บต 9537 

(สป.) 
6,160 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 

6,160.-บาท 
อูรุงเจริญยนต/ 
6,160.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
13/2561 
ลว.24 ม.ค.61 

20 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัด
หญา (สาธาฯ) 

9,500 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
9,500.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
9,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
22/2561 
ลว.24 ม.ค.61 

21 จัดจางซอมแซมเครื่องพนหมอกควัน 

(สาธาฯ) 
14,320 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรท โตประ-

โคน/ 
150,000.-บาท 

นายณัฐวรท โตประ-
โคน/ 

150,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
2/2561 
ลว. 29 ม.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............มกราคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

22 จัดจางซอมรถยนตราชการ ทะเบียน บ 

8003 ศรีสะเกษ (สป.) 
3,320 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 

3,320.-บาท 
อูรุงเจริญยนต/ 
3,320.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
14/2561 
ลว.30 ม.ค.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............กุมภาพันธ....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) โรงเรียน 146,602.40 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
146,602.40 บาท 

บ.วารินมิลค/ 
146,602.40 บาท 

 สัญญาเลขที่
6/2561 
ลว. 1 ก.พ.61 

2 จัดซื้อวารสาร (สป.) 
 

760 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
760.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
760.-บาท 

 สัญญาเลขที่
6/2561 
ลว. 1 ก.พ.61 

3 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 16,520 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,520.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,520.-บาท 

 สัญญาเลขที่
31/2561 
ลว.1 ก.พ. 61 

4 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 12,770 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,770.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,770.-บาท 

 สัญญาเลขที่
15/2561 
ลว. 1 ก.พ.61 

5 จัดซื้อน้ําดื่ม 
 

300 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารฯ/ 
300.-บาท 

หจก.สตารฯ/ 
300.-บาท 

 สัญญาเลขที่
35/2561 
ลว. 1 ก.พ.61 

6 จัดจางซอมรถยนตราชการ หมายเลข
ทะเบียน บ 8003 (สป.) 

3,320 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
3,320.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
3,320.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
15/2561 
ลว. 15 ก.พ.61 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............กุมภาพันธ....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

7 จัดซื้อวสัดุการเกษตร (สาธาฯ) 20,260 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
20,260.- บาท 

รานชัยชนะ/ 
20,260.- บาท 

 สัญญาเลขที่
23/2561 
ลว. 1 ก.พ.61 

8 จัดซื้อวสัดุสํานักงาน (สาธาฯ) 3,100 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
3,100.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
3,100.-บาท 

 สัญญาเลขที่
24/2561 
ลว. 1 ก.พ.61 

9 จัดซื้อวสัดุกอสราง (ศึกษา) 1,270 เฉพาะเจาะจง รานชัยประเสริฐ/ 
1,270.-บาท 

รานชัยประเสริฐ/ 
1,270.-บาท 

 สัญญาเลขที่
8/2561 
ลว. 1 ก.พ.61 

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุ(สป.) 1,440 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
1,440.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
1,440.-บาท 

 สัญญาเลขที่
32/2561 
ลว. 1 ก.พ.61 

11 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สาธาฯ) 10,070 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
10,070.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
10,070.-บาท 

 สัญญาเลขที่
25/2561 
ลว. 1 ก.พ.61 

12 จัดจางซอมแซมเครื่องกระจายเสียงไรสาย 

(กองชาง) 
150,000 เฉพาะเจาะจง บ.อุดมประเสริฐ 

จํากัด/ 
150,000.-บาท 

บ.อุดมประเสริฐ 

จํากัด/ 
150,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่ 
1/2561 
ลว. 7 ก.พ.61 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............กุมภาพันธ....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

13 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั (สาธาฯ) 2,280 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
2,280.- บาท 

รานชัยชนะ/ 
2,280.- บาท 

 สัญญาเลขที่
26/2561 
ลว. 12 ก.พ.61 

14 จัดซื้อเสื้อกีฬา โครงการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันฯ (ศึกษาฯ) 

9,000 เฉพาะเจาะจง รานสปอรต 2000/ 
9,000.-บาท 

รานสปอรต 2000/ 
9,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
10/2561 
ลว. 12 ก.พ.61 

15 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 12,950 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,950.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,950.-บาท 

 สัญญาเลขที่
34/2561 
ลว.15 ก.พ. 61 

16 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 13,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
13,100.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
13,100.-บาท 

 สัญญาเลขที่
15/2561 
ลว. 15 ก.พ.61 

17 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั (ศึกษา) 94,890 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
94,890.-บาท 

รานฟางขาว/ 
94,890.-บาท 

 สัญญาเลขที่
11/2561 
ลว. 19 ก.พ.61 

18 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (กองชาง) 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
500.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
10/2561 
ลว. 15 ก.พ.61 

19 จัดจางทําปายโครงการกีฬาชุมชน (ศึกษา) 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง  ปุยขาว/ 
5,000.-บาท 

นายสมปอง  ปุยขาว/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
19/2561 
ลว. 19 ก.พ.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............กุมภาพันธ....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

20 จัดจางซอมรถยนตบรรทุกขยะ ทะเบียน 
82-3601 (สาธาฯ) 

58,200 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
58,200.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
58,200.-บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว. 19 ก.พ.61 

21 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 
บต 6213 

1,600 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
1,600.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
1,600.-บาท 

 สัญญาเลขที่
15/2561 
ลว. 15 ก.พ.61 

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ศึกษาฯ) 16,626 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
16,626.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
16,626.-บาท 

 สัญญาเลขที่
13/2561 
ลว. 20 ก.พ.61 

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  (สาธาฯ) 8,250 เฉพาะเจาะจง รานมิสเตอรเอฯ/ 
8,250.-บาท 

รานมิสเตอรเอฯ/ 
8,250.-บาท 

 สัญญาเลขที่
27/2561 
ลว. 20 ก.พ.61 

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 40,174 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
40,174.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
40,174.-บาท 

 สัญญาเลขที่
1/2561 
ลว. 20 ก.พ.61 

25 จัดซื้อถวยรางวลัโครงการกีฬาชุมชน 

(ศกึษา) 
11,700 เฉพาะเจาะจง รานกิตฒิณัญษฯ/ 

11,700.-บาท 
รานกิตฒิณัญษฯ/ 
11,700.-บาท 

 สัญญาเลขที่
12/2561 
ลว. 20 ก.พ.61 

26 จัดจางทําปายโครงการประชาคมแผนฯ 
(สป.) 

938 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
938.-บาท 

เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
938.-บาท 

 สัญญาเลขที่
15/2561 
ลว. 26 ก.พ.61 

 



 

แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน.............กุมภาพันธ....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

27 จัดซื้ออุปกรณกีฬาโครงการกีฬาชุมชน 
(ศกึษา) 

24,760 เฉพาะเจาะจง รานกิตฒิณัญษฯ/ 
24,760.-บาท 

รานกิตฒิณัญษฯ/ 
24,760.-บาท 

 สัญญาเลขที่
14/2561 
ลว. 20 ก.พ.61 

28 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการกีฬา
ชุมชน (ศกึษา) 

10,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  
ชาลือ / 

10,000.-บาท 

นายทวีทรัพย  
ชาลือ / 

10,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
20/2561 
ลว. 26 ก.พ.61 

29 จัดจางเหมาจัดสถานที่โครงการกีฬาชุมชน 
(ศกึษา) 

7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัฒวล ีพากเพียร/ 
7,000.-บาท 

น.ส.วัฒวล ีพากเพียร/ 
7,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
21/2561 
ลว. 26 ก.พ.61 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซือ้จดัจางในรอบเดือน.............มีนาคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) โรงเรียน 80,631.32 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
80,631.32 บาท 

บ.วารินมิลค/ 
80,631.32 บาท 

 สัญญาเลขที่
7/2561 
ลว. 2 มี.ค.61 

2 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) โรงเรียน  
(นมกลองปดเทอม) 

261,344.40 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
261,344.40 บาท 

บ.วารินมิลค/ 
261,344.40 บาท 

 สัญญาเลขที่
8/2561 
ลว. 2 มี.ค.61 

3 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 14,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,700.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,700.-บาท 

 สัญญาเลขที่
29/2561 
ลว. 2 มี.ค.61 

4 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 10,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
10,600.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
10,600.-บาท 

 สัญญาเลขที่
37/2561 
ลว. 2 มี.ค.61 

5 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (กองชาง) 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
500.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
13/2561 
ลว. 2 มี.ค.61 

6 จัดจางถายเอกสารโครงการประชาคมแผน 
(สป.) 

2,400 เฉพาะเจาะจง มานิตยการพิมพ/ 
2,400.-บาท 

มานิตยการพิมพ/ 
2,400.-บาท 

 สัญญาเลขที่
16/2561 
ลว. 2 มี.ค.61 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซือ้จดัจางในรอบเดือน.............มีนาคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

7 จัดซื้อวาสาร (สป.) 870 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
870.- บาท 

รานอักษรสิน/ 
870.- บาท 

 สัญญาเลขที่
38/2561 
ลว. 2 มี.ค.61 

8 จัดซื้อน้ําดื่ม (สป.) 360 เฉพาะเจาะจง รานสตารวอเตอรฯ/ 
360.-บาท 

รานสตารวอเตอรฯ/ 
360.-บาท 

 สัญญาเลขที่
36/2561 
ลว. 2 มี.ค.61 

9 จัดซื้อชุดกีฬาโครงการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันฯ (ฟุตบอลชิงถวยพระราชทานฯ) 
(ศกึษา) 

11,250 เฉพาะเจาะจง รานกิตฒิณัญษ/ 
11,250.-บาท 

รานกิตฒิณัญษ/ 
11,250.-บาท 

 สัญญาเลขที่
16/2561 
ลว. 5 มี.ค.61 

10 จัดจางเหมาตัดก่ิงไมขนาดใหญ (สป.) 20,000 เฉพาะเจาะจง นายยศพล  บุดดา/ 
20,000.-บาท 

นายยศพล  บุดดา/ 
20,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
17/2561 
ลว. 7 มี.ค.61 

11 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 
บย 6032 (สาธาฯ) 

10,360 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
10,360.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
10,360.-บาท 

 สัญญาเลขที่
5/2561 
ลว. 7 มี.ค.61 

12 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั (สป.) 10,795 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
10,795.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
10,795.-บาท 

 สัญญาเลขที่
39/2561 
ลว. 12 มี.ค.61 

13 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 
บจ 8003 ศก 

800 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
800.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
19/2561 
ลว. 13 มี.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซือ้จดัจางในรอบเดือน.............มีนาคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

14 จัดจางทําปายโครงการปองกันโรคพิษสุนัข
บา (สาธาฯ) 

1,300 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคการ
พิมพ/ 

1,300.- บาท 

เติมทรัพยโอเคการ
พิมพ/ 

1,300.- บาท 

 สัญญาเลขที่
7/2561 
ลว. 14 มี.ค.61 

15 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 12,320 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,320.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,320.-บาท 

 สัญญาเลขที่
40/2561 
ลว. 15 มี.ค.61 

16 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 17,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
17,800.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
17,800.-บาท 

 สัญญาเลขที3่ 
30/2561 
ลว. 15 มี.ค.61 

17 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (กองชาง) 200 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
200.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
200.-บาท 

 สัญญาเลขที่
14/2561 
ลว. 15 มี.ค.61 

18 จัดซื้อวัคซนีโครงการปองกันโรคพิษสุนัข
บา (สาธาฯ) 

27,000 เฉพาะเจาะจง ดีหนึ่งสัตวแพทย/ 
27,000.-บาท 

ดีหนึ่งสัตวแพทย/ 
27,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
31/2561 
ลว. 16 มี.ค.61 

19 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 
นข 1888 (สป.) 

66,210 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
66,210.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
66,210.-บาท 

 สัญญาเลขที่
22/2561 
ลว. 21 มี.ค.61 

20 จัดจางทําปายโครงการศึกษาดูงาน ศพด. 
(ศกึษา) 

500 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
500.-บาท 

เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
26/2561 
ลว. 26 มี.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซือ้จดัจางในรอบเดือน.............มีนาคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิีซ้ือ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสงัเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

21 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการศึกษาดูงาน 
ศพด. (ศึกษา) 

3,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญชวย โคศรีสุทธิ์/ 
3,000.- บาท 

นางบุญชวย โคศรีสุทธิ์/ 
3,000.- บาท 

 สัญญาเลขที่
19/2561 
ลว. 26 มี.ค.61 

22 จัดจางเหมารถตูโครงการศึกษาดูงาน  
ศพด. (ศึกษา) 

13,500 เฉพาะเจาะจง นายกิตตพิงษ  ยอดศิริ/ 
13,500.-บาท 

นายกิตติพงษ  ยอดศิริ/ 
13,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
27/2561 
ลว. 27 มี.ค.61 

23 จัดซื้อวัสดุโครงการศึกษาดูงาน ศพด. 
(ศกึษา) 

1,598 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
1,598.-บาท 

รานฟางขาว/ 
1598.-บาท 

 สัญญาเลขที่
19/2561 
ลว. 26 มี.ค.61 

24 จัดจางประกอบอาหารโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน (ศึกษา) 

25,000 เฉพาะเจาะจง นางนาลิน  สุดใจ/ 
25,000.-บาท 

นางนาลิน  สุดใจ/ 
25,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
28/2561 
ลว. 30 มี.ค.61 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซือ้จัดจางในรอบเดือน.............เมษายน....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการประเพณี
สงกรานต (ศึกษา) 

5,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
5,000.- บาท 

นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
5,000.- บาท 

 สัญญาเลขที่
29/2561 
ลว. 5 เม.ย.61 

2 จัดซื้อวสัดุโครงการประเพณีสงกรานต 
(ศกึษา) 

24,450 เฉพาะเจาะจง รานสหเภสัช/ 
24,450.-บาท 

รานสหเภสัช/ 
24,450.-บาท 

 สัญญาเลขที่
21/2561 
ลว. 5 เม.ย.61 

3 จัดจางเหมาเวทีและเคร่ืองเสียงโครงการ
ประเพณีสงกรานต (ศึกษา) 

20,000 เฉพาะเจาะจง นายชารัตน ศรีบุญเรือง/ 
20,000.-บาท 

นายชารัตน ศรีบุญเรือง/ 
20,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
32/2561 
ลว. 5 เม.ย.61 

4 จัดจางเหมาตกแตงสถานท่ีโครงการ
ประเพณีสงกรานต (ศึกษา) 

10,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัฒวล ีพากเพียร/ 
10,000.-บาท 

น.ส.วัฒวล ี พากเพียร/ 
10,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
33/2561 
ลว. 5 เม.ย.61 

5 จัดจางทําปายโครงการประเพณีสงกรานต 
(ศกึษา) 

7,800 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
7,800.-บาท 

เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
7,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
34/2561 
ลว. 5 เม.ย.61 

6 จัดจางเหมาจัดทํากรอบรูปพรอมใบ
ประกาศโครงการประเพณีสงกรานต 
(ศกึษา) 

3,850 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย จิตไทย/ 
3,850.-บาท 

นายเอกชัย จิตไทย/ 
3,850.-บาท 

 สัญญาเลขที่
30/2561 
ลว. 5 เม.ย.61 

7 จัดจางเหมาทําสายสะพายโครงการ
ประเพณีสงกรานต (ศึกษา) 

4,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญจวรัตถ สิงหแกว/ 
4,500.-บาท 

น.ส.กัญจวรัตถ สิงหแกว/ 
4,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
31/2561 
ลว. 5 เม.ย.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซือ้จัดจางในรอบเดือน.............เมษายน....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดซื้อวสัดุสํานักงาน (สป.) 10,133 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
10,133.- บาท 

รานชัยชนะ/ 
10,133.- บาท 

 สัญญาเลขที่
41/2561 
ลว. 4 เม.ย.61 

9 จัดซื้อวสัดุสํานักงาน (สป.) 4,800 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
4,800.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
4,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
43/2561 
ลว. 4 เม.ย.61 

10 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 

81-1378 (สป.) 
36,900 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 

36,900.-บาท 
อูรุงเจริญยนต/ 
36,900.-บาท 

 สัญญาเลขที่
24/2561 
ลว. 11 เม.ย.61 

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 12,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,100.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,100.-บาท 

 สัญญาเลขที่
42/2561 
ลว. 2 เม.ย.61 

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 12,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,200.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,200.-บาท 

 สัญญาเลขที่
33/2561 
ลว. 2 เม.ย.61 

13 จัดซื้อวารสาร (สป.) 800 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
800.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
43/2561 
ลว. 4 เม.ย.61 

14 จัดซื้อน้ําดื่ม (สป.) 180 เฉพาะเจาะจง รานสตารวอเตอร/ 
180.-บาท 

รานสตารวอเตอร/ 
180.-บาท 

 สัญญาเลขที่
41/2561 
ลว. 2 เม.ย.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซือ้จัดจางในรอบเดือน.............เมษายน....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

15 จัดจางซอมรถยนต บย 6032 ศก  
(สาธาฯ) 

1,500 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
1,500.- บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
1,500.- บาท 

 สัญญาเลขที่
8/2561 
ลว. 2 เม.ย.61 

16 จัดจางซอมเคร่ืองปรับอากาศ (สป.) 20,850 เฉพาะเจาะจง ราษีแอรฯ/ 
20,850.-บาท 

ราษีแอรฯ/ 
20,850.-บาท 

 สัญญาเลขที่
23/2561 
ลว. 11 เม.ย.61 

17 จัดจางทําปายโครงการสัปดาหวนัเทศบาล 

(สป.) 
700 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 

700.-บาท 
เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 

700.-บาท 
 สัญญาเลขที่

25/2561 
ลว. 11 เม.ย.61 

18 จัดซื้อวัสดุโครงการสัปดาหวันเทศบาล 
(สป.) 

3,000 เฉพาะเจาะจง รานแมข่ิง/ 
3,000.-บาท 

รานแมข่ิง/ 
3,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
44/2561 
ลว. 10 เม.ย.61 

19 จัดซื้อวัสดุโครงการสัปดาหวันเทศบาล 
(สป.) 

1,270 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรกนก หลาวทอง/ 
1,270.-บาท 

น.ส.กรกนก หลาวทอง/ 
1,270.-บาท 

 สัญญาเลขที่
45/2561 
ลว. 10 เม.ย.61 

20 จัดจางตกแตงสถานท่ีโครงการบุญผะเหวด 
(ศกึษา) 

5,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัฒวล ีพากเพียร/ 
5,000.-บาท 

น.ส.วัฒวล ีพากเพียร/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
35/2561 
ลว. 19 เม.ย.61 

21 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการบุญ
ผะเหวด (ศึกษา) 

5,000 เฉพาะเจาะจง นางนาลิน  สุดใจ/ 
5,000.-บาท 

นางนาลิน  สุดใจ/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
36/2561 
ลว. 19 เม.ย.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซือ้จัดจางในรอบเดือน.............เมษายน....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

22 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการ 
บุญผะเหวด (ศึกษา) 

3,500 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
3,500.- บาท 

นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
3,500.- บาท 

 สัญญาเลขที่
37/2561 
ลว. 19 เม.ย.61 

23 จัดจางทําปายโครงการบุญผะเหวด 

(ศกึษา) 
5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ปุยขาว/ 

5,000.-บาท 
นายสมปอง ปุยขาว/ 

5,000.-บาท 
 สัญญาเลขที่

38/2561 
ลว. 19 เม.ย.61 

24 จัดซื้อวัสดุโครงการบุญผะเหวด (ศึกษา) 3,500 เฉพาะเจาะจง รานสหเภสัช/ 
3,500.-บาท 

รานสหเภสัช/ 
3,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
39/2561 
ลว. 19 เม.ย.61 

25 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 14,050 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,050.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,050.-บาท 

 สัญญาเลขที่
46/2561 
ลว. 17 เม.ย.61 

26 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 12,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,700.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,700.-บาท 

 สัญญาเลขที่
16/2561 
ลว. 17 เม.ย.61 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............พฤษภาคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดซื้อวารสาร (สป.) 820 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
820.- บาท 

รานอักษรสิน/ 
820.- บาท 

 สัญญาเลขที่
47/2561 
ลว. 1 พ.ค.61 

2 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ (ศึกษา) 

18,000 เฉพาะเจาะจง นายจตุรภทัร มนัยนิล/ 
18,000.-บาท 

นายจตุรภัทร มนัยนิล/ 
18,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
39/2561 
ลว. 3 พ.ค.61 

3 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ (ศึกษา) 

5,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย ชาลือ/
5,000.-บาท 

นายทวีทรัพย ชาลือ/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
40/2561 
ลว. 1 พ.ค.61 

4 จัดจางตกแตงสถานท่ีโครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ (ศึกษา) 

5,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัฒวล ีพากเพียร/ 
5,000.-บาท 

น.ส.วัฒวล ีพากเพียร/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
41/2561 
ลว. 3 พ.ค.61 

5 จัดจางทําปายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
(ศกึษา) 

15,712 เฉพาะเจาะจง บ.ปราชญสกรีน/ 
15,712.-บาท 

บ.ปราชญสกรีน/ 
15,712.-บาท 

 สัญญาเลขที่
42/2561 
ลว. 3 พ.ค.61 

6 จัดซื้อถวยรางวลัโครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟ (ศึกษา) 

9,600 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
9,600.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
9,600.-บาท 

 สัญญาเลขที่
23/2561 
ลว. 3 พ.ค.61 

7 จัดซื้อวสัดุโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
(ศกึษา) 

4,400 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
4,400.-บาท 

รานฟางขาว/ 
4,400.-บาท 

 สัญญาเลขที่
24/2561 
ลว. 3 พ.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............พฤษภาคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดซื้อวสัดุงานบานงานครัว 2,600 เฉพาะเจาะจง รานวีระพาณิชย/ 
2,600.- บาท 

รานวีระพาณิชย/ 
2,600.- บาท 

 สัญญาเลขที่
48/2561 
ลว. 3 พ.ค.61 

9 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 11,580 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
11,580.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
11,580.-บาท 

 สัญญาเลขที่
49/2561 
ลว. 1 พ.ค.61 

10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 16,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,500.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
16,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
35/2561 
ลว. 1 พ.ค.61 

11 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 
นข 1888 (สป.) 

2,800 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
2,800.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
2,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
27/2561 
ลว. 8 พ.ค.61 

12 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 
81-4441 (สป.) 

980 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
980.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
980.-บาท 

 สัญญาเลขที่
28/2561 
ลว. 9 พ.ค.61 

13 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 
กข 9151 (สป.) 

2,300 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
2,300.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
2,300.-บาท 

 สัญญาเลขที่
29/2561 
ลว. 15 พ.ค.61 

14 จัดจางเคลือบเอกสาร (สาธาฯ) 1,720 เฉพาะเจาะจง รานมานิตยการพิมพ/ 
1,720.-บาท 

รานมานิตยการพิมพ/ 
1,720.-บาท 

 สัญญาเลขที่
9/2561 
ลว. 22 พ.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............พฤษภาคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

15 จัดซื้อกระเชาโครงการศึกษาดูงานกลุม
อาชีพเลี้ยงไกชน (สป.) 

3,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญชวย โคศรีสุทธิ์/ 
3,000.- บาท 

นางบุญชวย โคศรีสุทธิ์/ 
3,000.- บาท 

 สัญญาเลขที่
53/2561 
ลว. 15 พ.ค.61 

16 จัดจางเหมาทําปายโครงการศึกษาดูงาน
กลุมอาชีพเลี้ยงไกชน (สป.) 

600 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
600.-บาท 

เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
600.-บาท 

 สัญญาเลขที่
31/2561 
ลว. 15 พ.ค.61 

17 จัดจางรถทัวรโครงการศกึษาดูงานกลุม
อาชีพเลี้ยงไกชน (สป.) 

45,000 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน/ 
45,000.-บาท 

นายนนทวัฒน/ 
45,000.- 

 สัญญาเลขที่
30/2561 
ลว. 15 พ.ค.61 

18 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 88,751.04 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
88,715.04 บาท 

บ.วารินมิลค/ 
88,715.04 บาท 

 สัญญาเลขที่
8/2561 
ลว. 11 พ.ค.61 

19 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 12,450 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,450.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,450.-บาท 

 สัญญาเลขที่
51/2561 
ลว. 15 พ.ค.61 

20 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 15,750 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,750.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,750.-บาท 

 สัญญาเลขที่
36/2561 
ลว. 15 พ.ค.61 

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สป.) 500 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
500.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
52/2561 
ลว. 15 พ.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............พฤษภาคม....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

22 จัดจางเคลือบบัตร (สาธาฯ) 1,720 เฉพาะเจาะจง รานมานิตยการพิมพ/ 
1,720.- บาท 

รานมานิตยการพิมพ/ 
1,720.- บาท 

 สัญญาเลขที่
9/2561 
ลว. 22 พ.ค.61 

23 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 176,350 เฉพาะเจาะจง หจก.ทาทรายรุงอรุณ/ 
176,350.-บาท 

หจก.ทาทรายรุงอรุณ/ 
176,350.-บาท 

 สัญญาเลขที่
19/2561 
ลว. 24 พ.ค.61 

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 14,425 เฉพาะเจาะจง มิสเตอรเอ/ 
14,425.-บาท 

มิสเตอรเอ/ 
14,425.-บาท 

 สัญญาเลขที่
2/2561 
ลว. 31 พ.ค.61 

30 จัดจางซอมเคร่ืองพิมพ (ศึกษา) 1,500 เฉพาะเจาะจง มิสเตอรเอ/ 
1,500.-บาท 

มิสเตอรเอ/ 
1,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
45/2561 
ลว. 31 พ.ค.61 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............มิถุนายน....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 12,670 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,670.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,670.-บาท 

 สัญญาเลขที่
54/2561 
ลว. 1 มิ.ย.61 

2 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 14,900 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,900.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,900.-บาท 

 สัญญาเลขที่
37/2561 
ลว. 1 มิ.ย.61 

3 จัดซื้อวารสาร (สป.) 850 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
850.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
850.-บาท 

 สัญญาเลขที ่
56/2561 
ลว. 1 มิ.ย.61 

4 จัดซื้อวสัดุโครงการวันสิ่งแวดลอมโลก 
(สาธาฯ) 

3,540 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
3,540.-บาท 

รานฟางขาว/ 
3,540.-บาท 

 สัญญาเลขที่
38/2561 
ลว. 1 มิ.ย.61 

5 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 150,971.52 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
150,971.52 บาท 

บ.วารินมิลค/ 
150,971.52 บาท 

 สัญญาเลขที่
9/2561 
ลว. 1 มิ.ย.61 

6 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการวัน
สิ่งแวดลอมโลก (สาธาฯ) 

1,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
1,000.-บาท 

นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
1,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
9/2561 
ลว. 1 มิ.ย.61 

7 จัดจางเหมาทําตรายาง (กองคลัง) 1,950 เฉพาะเจาะจง เจริญการพิมพ/ 
1,950.-บาท 

เจริญการพิมพ/ 
1,950.-บาท 

 สัญญาเลขที่
5/2561 
ลว. 1 มิ.ย.61 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............มิถุนายน....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดจางทําปายโครงการวันสิ่งแวดลอมโลก 
(สาธาฯ) 

400 เฉพาะเจาะจง 
 

เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
400.-บาท 

เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
400.-บาท 

 สัญญาเลขที่
10/2561 
ลว. 1 มิ.ย.61 

9 จัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร (ศึกษา) 14,250 เฉพาะเจาะจง มิสเตอรเอ/ 
14,250.-บาท 

มิสเตอรเอ/ 
14,250.-บาท 

 สัญญาเลขที่
25/2561 
ลว. 1 มิ.ย.61 

10 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั (สาธาฯ) 5,160 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
5,160.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
5,160.-บาท 

 สัญญาเลขที่
38/2561 
ลว. 8 มิ.ย.61 

11 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 6,185 เฉพาะเจาะจง รานอรุณคีาเหล็ก/ 
6,185.-บาท 

รานอรุณีคาเหล็ก/ 
6,185.-บาท 

 สัญญาเลขที่
21/2561 
ลว. 25 มิ.ย.61 

12 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 17,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ทาทรายพนมศักดิ์/ 
17,600.-บาท 

หจก.ทาทรายพนมศักดิ์/ 
17,600.-บาท 

 สัญญาเลขที่
22/2561 
ลว. 25 มิ.ย.61 

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ศึกษา) 34,982  เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
34,982.-บาท 

รานฟางขาว/ 
37,982.-บาท 

 สัญญาเลขที่
26/2561 
ลว. 15 มิ.ย.61 

14 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองชาง) 3,300 เฉพาะเจาะจง มิสเตอรเอ/ 
3,300.-บาท 

มิสเตอรเอ/ 
3,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
20/2561 
ลว. 14 มิ.ย.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............มิถุนายน....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

15 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 14,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,600.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,600.-บาท 

 สัญญาเลขที่
57/2561 
ลว. 18 มิ.ย.61 

16 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 15,370 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,370.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
15,370.-บาท 

 สัญญาเลขที่
40/2561 
ลว. 18 มิ.ย.61 

17 จัดซื้อวัสดุกอสราง (ศึกษา) 5,890 เฉพาะเจาะจง รานชัยประเสริฐ/ 
5,890.-บาท 

รานชัยประเสริฐ/ 
5,890.-บาท 

 สัญญาเลขที่
27/2561 
ลว. 19 มิ.ย.61 

18 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั (สาธาฯ) 2,340 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
2,340.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
2,340.-บาท 

 สัญญาเลขที่
39/2561 
ลว. 25 มิ.ย.61 

19 จัดจางเหมาทําปายโครงการปองกันไขมัน
ในเลือด (สาธาฯ) 

900 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
900.-บาท 

เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
900.-บาท 

 สัญญาเลขที่
11/2561 
ลว. 26 มิ.ย.61 

20 จัดจางเหมาทําอาหารโครงการปองกัน
ไขมันในเลือด (สาธาฯ) 

10,725 เฉพาะเจาะจง นางนาลิน  สุดใจ/ 
10,725.-บาท 

นางนาลิน  สุดใจ/ 
10,725.-บาท 

 สัญญาเลขที่
12/2561 
ลว. 26 มิ.ย.61 

21 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการปองกัน
ไขมันในเลือด (สาธาฯ) 

2,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
2,000.-บาท 

นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
2,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
13/2561 
ลว. 26 มิ.ย.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กรกฎาคม.....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 12,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,400.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,400.-บาท 

 สัญญาเลขที่
58/2561 
ลว. 2 ก.ค.61 

2 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 17,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
17,700.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
17,700.-บาท 

 สัญญาเลขที่
41/2561 
ลว. 2 ก.ค.61 

3 จัดซื้อวารสาร (สป.) 820 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
820.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
820.-บาท 

 สัญญาเลขที่
59/2561 
ลว. 2 ก.ค.61 

4 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 142,128 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
142,128.- บาท 

บ.วารินมิลค/ 
142,128.- บาท 

 สัญญาเลขที่
10/2561 
ลว. 2 ก.ค.61 

5 จัดจางเหมาทําอาหารโครงการอบรม
ผูปกครอง ศพด. (ศึกษาฯ) 

8,750 เฉพาะเจาะจง นางนาลิน  สุดใจ/ 
8,750.-บาท 

นางนาลิน  สุดใจ/ 
8,750.-บาท 

 สัญญาเลขที่
46/2561 
ลว. 4 ก.ค.61 

6 จัดจางทําปายโครงการอบรมผูปกครอง 

ศพด. (ศึกษาฯ) 
1,100 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 

1,100.-บาท 
เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 

1,100.-บาท 
 สัญญาเลขที่

47/2561 
ลว. 4 ก.ค.61 

7 จัดซื้อวดัสุกอสราง (สป.) 5,000 เฉพาะเจาะจง รานชัยประเสริฐ/ 
5,000.-บาท 

รานชัยประเสริฐ/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
60/2561 
ลว. 4 ก.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กรกฎาคม.....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดซื้อวสัดุโครงการอบรมผูปกครอง ศพด. 
(ศกึษาฯ) 

1,440 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
1,440.-บาท 

รานฟางขาว/ 
1,440.-บาท 

 สัญญาเลขที่
29/2561 
ลว. 4 ก.ค.61 

9 จัดซื้อวสัดุงานบานงานครัว (ศึกษาฯ) 44,180 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
44,180.-บาท 

รานฟางขาว/ 
44,180.-บาท 

 สัญญาเลขที่
30/2561 
ลว. 4 ก.ค.61 

10 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั (สป.) 54,000 เฉพาะเจาะจง รานชัยสยาม/ 
54,000.-บาท 

รานชัยสยาม/ 
54,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
61/2561 
ลว. 6 ก.ค.61 

19 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน  
กข-9151 (สป.) 

12,720 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
12,720.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
12,720.-บาท 

 สัญญาเลขที่
32/2561 
ลว. 6 ก.ค.61 

20 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน  
82-3601 (สาธาฯ) 

19,210 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
19,210.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
19,210.-บาท 

 สัญญาเลขที่
14/2561 
ลว. 6 ก.ค.61 

21 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน  
บท 6213 (สป.) 

12,800 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
12,800.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
12,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
33/2561 
ลว. 9 ก.ค.61 

22 จัดซื้อวัสดุโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ (สป.) 

4,230 เฉพาะเจาะจง รานแมข่ิง/ 
4,230.-บาท 

รานแมข่ิง/ 
4,230.-บาท 

 สัญญาเลขที่
62/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กรกฎาคม.....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

23 จัดจางเหมาทําปายโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ (สป.) 

900 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง  ปุยขาว/ 
900.-บาท 

นายสมปอง  ปุยขาว/ 
900.-บาท 

 

 สัญญาเลขที่
36/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 

24 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ (สป.) 

2,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
2,000.-บาท 

นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
2,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
35/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 19,828 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
19,828.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
19,828.-บาท 

 สัญญาเลขที่
3/2561 
ลว.9 ก.ค.61 

26 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 29,295 เฉพาะเจาะจง รานชัยประเสริฐ/ 
29,295.-บาท 

รานชัยประเสริฐ/ 
29,295.-บาท 

 สัญญาเลขที่
23/2561 
ลว. 9 ก.ค.61 

27 จัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ (สป.) 

3,000 เฉพาะเจาะจง นางพรศรี  ไชยหงส/ 
3,000.-บาท 

นางพรศรี ไชยหงส/ 
3,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
63/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 

28 จัดซื้อวัสดุโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ (สป.) 

4,655 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรกนก  หลาวทอง/ 
4,655.-บาท 

น.ส.กรกนก  หลาวทอง/ 
4,655.-บาท 

 สัญญาเลขที่
64/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 

29 จัดซื้อวัสดุโครงการออกกําลังกายฯ  
(ศกึษาฯ) 

7,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรกนก หลาวทอง/ 
7,500.-บาท 

น.ส.กรกนก หลาวทอง/ 
7,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
31/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กรกฎาคม.....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

30 จัดจางเหมาทําปายโครงการออกกําลังกาย 

(ศกึษาฯ) 
4,000 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง  ปุยขาว/ 

4,000.-บาท 
นายสมปอง  ปุยขาว/ 

4,000.-บาท 
 

 สัญญาเลขที่
48/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 

31 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการออกกําลัง
กาย (ศึกษาฯ) 

2,500 เฉพาะเจาะจง นายจตุรภทัร มณีนิล/ 
2,500.-บาท 

นายจตุรภัทร มณีนิล/ 
2,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
49/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 

32 จัดจางเหมาทําปายโครงการวันอาสาฬ
บูชา (ศึกษาฯ) 

5,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย ชาลือ/ 
5,000.-บาท 

นายทวีทรัพย ชาลือ/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
50/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 

33 จัดซื้อวัสดุโครงการวันอาสาฬบูชา  
(ศกึษาฯ) 

5,000 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
5,000.-บาท 

รานฟางขาว/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
33/2561 
ลว. 23 ก.ค.61 

34 จัดจางซอมรถยนต ทะเบียน บต 9537 
(สป.) 

2,800 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
2,800.-บาท 

อูรุงเจริญยนต/ 
2,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
34/2561 
ลว. 16 ก.ค.61 

35 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 5,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
5,800.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
5,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
65/2561 
ลว. 17 ก.ค.61 

36 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 14,440 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,440.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
14,440.-บาท 

 สัญญาเลขที
42/2561 
ลว. 17 ก.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กรกฎาคม.....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

37 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ศึกษาฯ) 53,392 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
53,392.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
53,392.-บาท 

 

 สัญญาเลขที่
32/2561 
ลว. 19 ก.ค.61 

38 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) 9,586 เฉพาะเจาะจง 
 

รานชัยชนะ/ 
9,583.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
9,586.-บาท 

 สัญญาเลขที่
24/2561 
ลว. 20 ก.ค.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............สิงหาคม.....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงโครงการวันแม 
(สป.) 

2,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
2,000.-บาท 

นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
2,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
37/2561 
ลว. 1 ส.ค.61 

2 จัดจางเหมาประดับตกแตงสถานที่
โครงการวันแม (สป.) 

3,000 เฉพาะเจาะจง นายปยพนธ  ภนูุภา/ 
3,000.-บาท 

นายปยพนธ ภูนุภา/ 
3,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
38/2561 
ลว. 2 ส.ค.61 

3 จัดจางทําใบประกาศพรอมกรอบโครงการ
วนัแม (สป.) 

3,850 เฉพาะเจาะจง 
 

นายเอกชัย  จิตไทย/ 
3,850.-บาท 

นายเอกชัย  จิตไทย/ 
3,850.-บาท 

 สัญญาเลขที่
39/2561 
ลว. 2 ส.ค.61 

4 จัดจางทําปายโครงการวันแม (สป.) 4,000 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
4,000.-บาท 

เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
4,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
40/2561 
ลว. 2 ส.ค.61 

5 จัดซื้อวสัดุโครงการวันแม (สป.) 840 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
840.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
840.-บาท 

 สัญญาเลขที่
6/2561 
ลว. 1 ส.ค.61 

6 จัดซื้อวสัดุโครงการวันแม (สป.) 2,210 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรกนก  หลาวทอง/ 
2,210.-บาท 

น.ส.กรกนก  หลาวทอง/ 
2,210.-บาท 

 สัญญาเลขที่
67/2561 
ลว. 1 ส.ค.61 

7 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 8,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
8,100.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
8,100.-บาท 

 สัญญาเลขที่
68/2561 
ลว. 1 ส.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............สิงหาคม.....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 17,270 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
17,270.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
17,270.-บาท 

 สัญญาเลขที่
43/2561 
ลว. 1 ส.ค.61 

9 จัดซื้อวารสาร (สป.) 870 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
870.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
870.-บาท 

 สัญญาเลขที่
69/2561 
ลว. 1 ส.ค.61 

10 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 156,340.80 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
156,340.80.- บาท 

บ.วารินมิลค/ 
156,340.80.- บาท 

 สัญญาเลขที่
11/2561 
ลว. 1 ส.ค.61 

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สป.) 96,900 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
96,900.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
96,900.-บาท 

 สัญญาเลขที่
11/2561 
ลว. 1 ส.ค.61 

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สาธาฯ) 5,922 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
5,922.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
5,922.-บาท 

 สัญญาเลขที่
44/2561 
ลว. 10 ส.ค.61 

13 จัดจางเหมาทําปายโครงการสงเสริมทันต
สุขภาพ ศพด. (ศึกษา) 

1,000 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคการพิมพ/ 
1,000.-บาท 

เติมทรัพยโอเคการพิมพ/ 
1,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
53/2561 
ลว. 14 ส.ค.61 

14 จัดจางซอมรถยนต บ 8003 (สป.) 1,920 เฉพาะเจาะจง อูรุงเรืองอะไหลยนต/ 
1,๙20.-บาท 

อูรุงเรืองอะไหลยนต/ 
1,920.-บาท 

 สัญญาเลขที่
43/2561 
ลว. 14 ส.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............สิงหาคม.....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

15 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 11,170 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
11,170.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
11,170.-บาท 

 สัญญาเลขที่
71/2561 
ลว. 16 ส.ค.61 

16 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 25,840 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
25,840.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
25,840.-บาท 

 สัญญาเลขที่
45/2561 
ลว. 16 ส.ค.61 

17 จางเหมาประกอบอาหารโครงการทันต
สุขภาพ ศพด. (ศึกษาฯ) 

5,000 เฉพาะเจาะจง นางนาลิน  สุดใจ/ 
5,000.-บาท 

นางนาลิน  สุดใจ/ 
5,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
55/2561 
ลว. 17 ส.ค.61 

18 จัดซื้อวัสดุโครงการทันตสุขภาพ ศพด. 
(ศกึษาฯ) 

1,600 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
1,600.-บาท 

 

รานฟางขาว/ 
1,600.-บาท 

 สัญญาเลขที่
36/2561 
ลว. 17 ส.ค.61 

19 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สป.) 17,500 เฉพาะเจาะจง รานคลังเซฟตี้/ 
17,500.-บาท 

รานคลังเซฟตี้/ 
17,500.-บาท 

 

 สัญญาเลขที่
72/2561 
ลว. 20 ส.ค.61 

20 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 1,710 เฉพาะเจาะจง รานชัยประเสริฐ/ 
1,710.-บาท 

รานชัยประเสริฐ/ 
1,710.-บาท 

 สัญญาเลขที่
25/2561 
ลว. 17 ส.ค.61 

21 จัดจางซอมรถยนต  หมายเลชทะเบียน 
81-1378 (สป.) 

46,770 เฉพาะเจาะจง รุงเรืองอะไหลยนต/ 
46,770.-บาท 

 

รุงเรืองอะไหลยนต/ 
46,770.-บาท 

 สัญญาเลขที่
44/2561 
ลว. 20 ส.ค.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............สิงหาคม.....2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

22 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 
บต 9537 

50,830 เฉพาะเจาะจง รุงเรืองอะไหลยนต/ 
50,830.-บาท 

รุงเรืองอะไหลยนต/ 
50,830.-บาท 

 สัญญาเลขที่
45/2561 
ลว. 27 ส.ค.61 

23 จัดจางซอมเคร่ืองตัดหญา (สาธาฯ) 3,030 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย  นิลวัน/ 
3,030.-บาท 

นายเอกชัย  นิลวัน/ 
3,030.-บาท 

 สัญญาเลขที่
15/2561 
ลว. 29 ส.ค.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กันยายน......2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

1 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 12,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,800.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
12,800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
73/2561 
ลว. 3 ก.ย.61 

2 จัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 19,840 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
19,840.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
19,840.-บาท 

 สัญญาเลขที่
46/2561 
ลว. 3 ก.ย.61 

3 จัดซื้อวารสาร (สป.) 800 เฉพาะเจาะจง รานอักษรสิน/ 
800.-บาท 

รานอักษรสิน/ 
800.-บาท 

 สัญญาเลขที่
74/2561 
ลว. 3 ก.ย.61 

4 จัดซื้อครุภัณฑ ตูลําโพง (สป.) 12,850 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
12,850.-บาท 

นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
12,850.-บาท 

 สัญญาเลขที่
76/2561 
ลว. 7 ก.ย.61 

5 จัดซื้อวสัดุงานบานงานครัว (สป.) 34,670 เฉพาเจาะจง รานชัยชนะ/ 
34,670.-บาท 

 

รานชัยชนะ/ 
34,670.-บาท 

 สัญญาเลขที่
77/2561 
ลว. 7 ก.ย.61 

6 จัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร (สป.) 46,120 เฉพาะเจาะจง มิสเตอรเอ/ 
46,120.-บาท 

มิสเตอรเอ/ 
46,120.-บาท 

 สัญญาเลขที่
78/2561 
ลว. 7 ก.ย.61 

7 จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 177,357.60 เฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลค/ 
177,357.60.- บาท 

บ.วารินมิลค/ 
177,357.60.- บาท 

 สัญญาเลขที่
13/2561 
ลว. 18 ก.ย.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กันยายน......2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

8 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน  
บ 8003 

3,530 เฉพาะเจาะจง อูรุงเจริญยนต/ 
3,530.-บาท 

อูรุงเจริญยนตฯ/ 
3,530.-บาท 

 สัญญาเลขที่
79/2561 
ลว. 18 ก.ย.61 

9 จัดจางทําปายโครงการกีฬา ศพด.  
(ศกึษาฯ) 

1,000 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
1,000.-บาท 

เติมทรัพยโอเคพิมพ/ 
1,000.บาท 

 สัญญาเลขที่
58/2561 
ลว. 12 ก.ย.61 

10 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียง โครงการกีฬา 
ศพด. (ศึกษาฯ) 

2,000 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย ชาลือ/ 
2,000.-บาท 

นายทวีทรัพย ชาลือ/ 
2,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
59/2561 
ลว. 14 ก.ย.61 

11 จัดซื้อวัสดุโครงการกีฬา ศพด. (ศึกษาฯ) 1,000 เฉพาะเจาะจง รานชัยประเสริฐ/ 
1,000.-บาท 

รานชัยประเสริฐ/ 
1,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
37/2561 
ลว. 12 ก.ย.61 

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 9,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
9,200.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
9,200.-บาท 

 สัญญาเลขที่
79/2561 
ลว. 18 ก.ย.61 

13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธาฯ) 13,470 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะฯ/ 
13,470.-บาท 

หจก.ซิวฮะฯ/ 
13,470.-บาท 

 สัญญาเลขที่
47/2561 
ลว. 18 ก.ย.61 

14 จัดซื้อวัสดุโครงการกีฬา ศพด. (ศึกษาฯ) 1,000 เฉพาะเจาะจง รานฟางขาว/ 
1,000.-บาท 

รานฟางขาว/ 
1,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
38/2561 
ลว. 18 ก.ย.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กันยายน......2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

15 จัดจางเคร่ืองเสียงโครงการออกกําลังกาย  
(ศกึษาฯ) 

2,500 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
2,500.-บาท 

นายทวีทรัพย  ชาลือ/ 
2,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
60/2561 
ลว. 18 ก.ย.61 

16 จัดจางเหมารถทัวรโครงการศึกษาดูงาน 
(สป.) 

48,000 เฉพาะเจาะจง 
 

นายอัษฎางควุธ/ 
48,000.-บาท 

นายอัษฎางควุธ/ 
48,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
48/2561 
ลว. 19 ก.ย.61 

17 จางเหมาจัดทําปายโครงการศึกษาดูงาน 
(สป.) 

875 เฉพาะเจาะจง นายธนากร พิมพเพชร/ 
875.-บาท 

นายธนากร พิมพเพชร/ 
875.-บาท 

 สัญญาเลขที่
49/2561 
ลว. 19 ก.ย.61 

18 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการศึกษาดูงาน 
(สป.) 

4,500 เฉพาะเจาะจง นางบุญชวย โคศรีสุทธิ์/ 
4,500.-บาท 

นางบุญชวย โคศรีสุทธิ์/ 
4,500.-บาท 

 สัญญาเลขที่
80/2561 
ลว. 19 ก.ย.61 

19 จัดจางเหมาทําอาหารโครงการศึกษาดูงาน 
(สป.) 

4,375 เฉพาะเจาะจง นางนาลิน  สุดใจ/ 
4,375.-บาท 

นางนาลิน  สุดใจ/ 
4,375.-บาท 

 สัญญาเลขที่
51/2561 
ลว. 19 ก.ย.61 

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 8,030 เฉพาะเจาะจง มิสเตอรเอ/ 
8,030.-บาท 

มิสเตอรเอ/ 
8,030.-บาท 

 สัญญาเลขที่
4/2561 
ลว. 18 ก.ย.61 

21 จัดจางซอมรถยนต  หมายเลขทะเบียน 
บย 6032 (สาธาฯ) 

9,880 เฉพาะเจาะจง รุงเรืองอะไหลยนต/ 
9,880.-บาท 

รุงเรืองอะไหลยนต/ 
9,880.-บาท 

 สัญญาเลขที่
16/2561 
ลว. 18 ก.ย.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กันยายน......2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

22 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 
บท 6213 (สป.) 

35,640 เฉพาะเจาะจง รุงเรืองอะไหลยนต/ 
35,640.-บาท 

รุงเรืองอะไหลยนต/ 
35,640.-บาท 

 สัญญาเลขที่
52/2561 
ลว. 19 ก.ย.61 

23 จัดจางซอมรถจักรยานยนต  (สป.) 2,260 เฉพาะเจาะจง รานสงายนต/ 
2,260.-บาท 

รานสงายนต/ 
2,260.-บาท 

 สัญญาเลขที่
57/2561 
ลว. 21 ก.ย.61 

24 จัดซื้อแผงจราจร (สป.) 20,000 เฉพาะเจาะจง ราน ต.เจรญิโลหะ/ 
20,000.-บาท 

ราน ต.เจริญโลหะ/ 
20,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
81/2561 
ลว. 21 ก.ย.61 

25 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 100,537.20 เฉพาะเจาะจง หจก. ป.เลิศศิริ/ 
100,537.20 บาท 

หจก.ป.เลิศศิริ/ 
100,537.20 บาท 

 สัญญาเลขที่
28/2561 
ลว. 21 ก.ย.61 

26 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 7,195.75 เฉพาะเจาะจง รานอรุณี/ 
7,195.75 บาท 

รานอรุณี/ 
7,195.75 บาท 

 สัญญาเลขที่
29/2561 
ลว. 21 ก.ย.61 

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 16,690 
 

เฉพาะเจาะจง มิสเตอรเอ/ 
16,690.-บาท 

มิสเตอรเอ/ 
16,690.-บาท 

 สัญญาเลขที่
30/2561 
ลว. 21 ก.ย.61 

28 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 150,785 เฉพาะเจาะจง 
 

รานฟาลิขิต/ 
150,785.-บาท 

 

รานฟาลิขิต/ 
150,785.-บาท 

 สัญญาเลขที่
32/2561 
ลว. 21 ก.ย.61 

 



แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางในรอบเดือน.............กันยายน......2561.............. 

เทศบาลตาํบลเมืองคง   อําเภอราษไีศล    จังหวดัศรีสะเกษ 

ลําดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้หรอืการจาง 

29 จัดซื้อวัสดุไฟฟา (กองชาง) 74,465 เฉพาะเจาะจง รานฟาลิขิต/ 
74,465.-บาท 

รานฟาลิขิต/ 
74,465.-บาท 

 สัญญาเลขที่
32/2561 
ลว. 21 ก.ย.61 

30 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สป.) 54,000 เฉพาะเจาะจง รานชัยชนะ/ 
54,000.-บาท 

รานชัยชนะ/ 
54,000.-บาท 

 สัญญาเลขที่
82/2561 
ลว. 21 ก.ย.61 

 


