
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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


