
         แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ไดรั้บกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 รายงานขอซือ้วสัดสุ  านกังาน  2  รายการ  สป. 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สีมาเมเจอร์ บจม.สีมาเมเจอร์ ราคาต า่สดุ 5 พ.ค. 64

2 รายงานขอซือ้วสัดสุ  านกังาน  6 รายการ โครงกาควบคมุโรคติดตอ่ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอโอที คอนซลัติง้ แอนด ์เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ บจก.ไอโอที คอนซลัติง้ แอนด ์เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 6 พ.ค. 64

3 รายงานขอจา้งเหมาซอ่มแซมเครื่องปรบัอากศ 420 50 0010  สธ. 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพรรณ ์ มองพิมาย นายจกัรพรรณ ์ มองพิมาย ราคาต า่สดุ 6 พ.ค. 64

4 รายงานขอซือ้วสัดกุ่อสรา้ง  7 รายการ  สป. 8,089.20 8,089.20 เฉพาะเจาะจง หจก.องัครงคร์กัษพ์าณิชย์ หจก.องัครงคร์กัษพ์าณิชย์ ราคาต า่สดุ 6 พ.ค. 64

5 รายงานขอจา้งกัน้หอ้งกระจก  ชัน้ 1  สป. 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสธน  ดาวไธสง นายสธน  ดาววไธสง ราคาต า่สดุ 6 พ.ค. 64

6 รายงานขอซือ้วสัดสุ  านกังาน  1  รายการ  สป. 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก สขุจินดาเสถียร นายดิเรก สขุจินดาเสถียร ราคาต า่สดุ 18 พ.ค. 64

7 รายงานขอซือ้วสัดกุ่อสรา้ง  3  รายการ  สป. 6,131.10 6,131.10 เฉพาะเจาะจง หจก.องัครงคร์กัษพ์าณิชย์ หจก.องัครงคร์กัษพ์าณิชย์ ราคาต า่สดุ 18 พ.ค. 64

8 รายงานขอดซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 1 รายการ  ปก. 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ราคาต า่สดุ 18 พ.ค. 64

9 รายงานขอซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 1 รายการ ปก. 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมายอะไหล ่(2017) หจก.พิมายอะไหล ่(2017) ราคาต า่สดุ 18 พ.ค. 64

10 รายงานขอซือ้ นม ไข่ เกลือ โครงการมหศัจรรย์ 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง นางศิรมิาศ แก่นมั่น นางศิรมิาศ แก่นมั่น ราคาต า่สดุ 18 พ.ค. 64

11 รายงงานขอจา้งเหมาซอ่มแซมรถขดุตนีตะขาบ 019 47 0001 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเลิศ  ผลนา นายบญุเลิศ  ผลนา ราคาต า่สดุ 18 พ.ค. 64

12 รายงานขอซือ้วสัดสุ  านกังาน  น า้ดื่ม มิ.ย.64  ปก. 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ ราคาต า่สดุ 19 พ.ค. 64

13 รายงานขอซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ มิ.ย. เทศกิจ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 19 พ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม  2564

เทศบำลต ำบลพิมำย

วันที ่ 5  เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2564
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14 รายงานขอซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น มิ.ย. ปก. 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 19 พ.ค. 64

15 รายงานขอซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น มิ.ย.บห.สธ. 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 19 พ.ค. 64

16 รายงานขอซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น มิ.ย.บห.ก าจดัขยะ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 19 พ.ค. 64

17 รายงานขอซือ้วารสาร มิ.ย.64  สธ. 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง นายสกิุจ วอ่งวฒันากูล นายสกิุจ วอ่งวฒันากูล ราคาต า่สดุ 19 พ.ค. 64

18 รายงานขอซือ้วสัดสุ  านกังาน(น า้ดื่ม)มิ.ย.64 สธ. 625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ ราคาต า่สดุ 19 พ.ค. 64

19 รายงานขอจา้งถ่ายเอกสาร มิ.ย. 64 สธ. 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายสมร  แจนพิมาย นางสายสมร  แจนพิมาย ราคาต า่สดุ 19 พ.ค. 64

20 รายงานขอจา้งถ่ายเอกสาร มิ.ย. 64 กช. 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสายสมร  แจนพิมาย นางสายสมร  แจนพิมาย ราคาต า่สดุ 21 พ.ค. 64

21 รายงานขอซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น มิ.ย.64 ไฟฟา้ถนน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 21 พ.ค. 64

22 รายงานขอซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น มิ.ย.64 สวนสาธารณะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 21 พ.ค. 64

23 รายงานขอซือ้วสัดสุ  านกังาน(น า้ดื่ม)มิ.ย.64 กช. 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ ราคาต า่สดุ 21 พ.ค. 64

24 รายงานขอซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น มิ.ย.64 คลงั 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 25 พ.ค. 64

25 รายงานขอจา้งถ่ายเอกสาร มิ.ย. 64 คลงั 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายสมร  แจนพิมาย นางสายสมร  แจนพิมาย ราคาต า่สดุ 25 พ.ค. 64

26 รายงานขอซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลืน่ 2 รายการ มิ.ย.64 กช. 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 27 พ.ค. 64
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27 รายงานขอซือ้ นสพ. มิ.ย.64 สป. 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง นายสกิุจ วอ่งวฒันากูล นายสกิุจ วอ่งวฒันากูล ราคาต า่สดุ 27 พ.ค. 64

28 รายงานจา้งเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย. สป. 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายสมร  แจนพิมาย นางสายสมร  แจนพิมาย ราคาต า่สดุ 27 พ.ค. 64

29 รายงานขอซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น มิ.ย. กช. 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 27 พ.ค. 64

30 รายงานขอซือ้วสัดสุ  านกังาน (น า้ดื่ม) มิ.ย. 64 สป. 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ ราคาต า่สดุ 27 พ.ค. 64

31 รายงานขอจา้งตดัสติก้เกอร ์8 รายการ สป. 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ ์ทบัทมิ นางสาวกรรณิการ ์ทบัทมิ ราคาต า่สดุ 28 พ.ค. 64

32 รายงานจา้งเหมาท าตรายาง 18 รายการ สป. 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสนิุสา  พิพฒันธร นางสนิุสา  พิพฒันธร ราคาต า่สดุ 28 พ.ค. 64

33 รายงานขอซือ้วสัดกุารเกษตร 3 รายการ กช. 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรผี่องมอเตอร์ หจก.ศรผี่องมอเตอร์ ราคาต า่สดุ 28 พ.ค. 64

34 รายงานขอจา้งเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.64 ศพด. 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายสมร  แจนพิมาย นางสายสมร  แจนพิมาย ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

35 รายงานขอซือ้วสัดสุ  านกังาน มิ.ย. (น า้ดื่ม) กศ. 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ นายสมพล  ด  ารงนวฤทธ์ิ ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

36 รายงานขอซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น มิ.ย.64 กศ. 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

37 รายงานขอจา้งเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.64 กศ. 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายสมร  แจนพิมาย นางสายสมร  แจนพิมาย ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

38 รายงานขอจา้งเหมาท าตรายาง 1 รายการ สป. 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นางสนิุสา  พิพฒันธร นางสนิุสา  พิพฒันธร ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

39 รายงานขอจา้งเหมาท าป้ายไวนิล วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา สป. 7,594.50 7,594.58 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ ์ทบัทมิ นางสาวกรรณิการ ์ทบัทมิ ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64
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40 รายงานขอซือ้วสัดอุปุกรณ ์วนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา สป. 2,503.80 2,503.80 เฉพาะเจาะจง หจก.องัครงคร์กัษพ์าณิชย์ หจก.องัครงคร์กัษพ์าณิชย์ ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

41 รายงานขอซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 30 รายการ 92,512.20 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

42 รายงานขอจา้งเหมาถ่ายเอกสาร โครงการคดักรองโรคมะเรง็เตา้นม สธ. 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสายสมร  แจนพิมาย นางสายสมร  แจนพิมาย ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

43 รายงานขอซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลืน่ โครงการป้องกันควบคมุฯ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทพีีบ ีออยล์ บจก.ทพีีบ ีออยล์ ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

44 รายงานขอจา้งเหมาแรงงานพ่นสารเคมี โครงการป้องกันควบคมุฯ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายก าธร เหม่ียงสนัเทยีะ นายก าธร เหม่ียงสนัเทยีะ ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

45 รายงานขอจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์สป. 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัฤทธ์ิ  เข็มนาค นายสมัฤทธ์ิ  เข็มนาค ราคาต า่สดุ 31 พ.ค. 64

ลงช่ือ ผูจ้ดัท  า ลงช่ือ                                    ผูต้รวจสอบ

           (นางสาววรรณภา  คา้คลอ่ง)                (นางนงลกัษณ ์ อรยิเดช)

             ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ                   ผูอ้  านวยการกองคลงั


