
แบบ สขร. 1

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกและ เหตผุลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสังเขป หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา ป่ินแหลม นางสาวภัทรา ป่ินแหลม เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0273/63

1 แผนทีภ่าษี จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานธรุการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุาพรรณ เพ็ชรณรงค์ นางสาวสภุาพรรณ เพ็ชรณรงค์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0275/63

2 จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากาญ มัน่วาจา นางสาวชนากาญ มัน่วาจา เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0277/63

3 จัดเก็บรายได ้ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสร บญุเพ็ชร นางสาวเกสร บญุเพ็ชร เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0278/63

4 การเงนิและบัญชี จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จัดซือ้วัสดสุ านักงาน 3,320 3,320 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่175/2563

5 (กองประปา) ลว. 25 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุครือ่งแตง่กาย 13,200 13,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรษิา ศรวีเิชยีร นางสาวอรษิา ศรวีเิชยีร เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่174/2563

6 (กองสาสขุฯ) ลว. 23 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จา้งเหมาท าป้ายไวนลิ 540 540 เฉพาะเจาะจง รา้นโซดาซา่ นานาศลิป รา้นโซดาซา่ นานาศลิป เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่116/2563

7 ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ลว. 29 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จา้งเหมาท าป้ายไวนลิ 220 220 เฉพาะเจาะจง นางศรไีพร ทวทีรัพย์ นางศรไีพร ทวทีรัพย์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่114/2563

8 ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ลว. 25 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้วัสดสุ านักงาน 300 300 เฉพาะเจาะจง นางศรไีพร ทวทีรัพย์ นางศรไีพร ทวทีรัพย์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

9 (กองชา่ง) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน ก.ค. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 19 ม.ิย. 2563

จัดซือ้ถุงยังชพี 482 482 เฉพาะเจาะจง นางสาวศริบิด ีแกน่ทรัพย์ นางสาวศริบิด ีแกน่ทรัพย์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่53001/229

10 (ส านักปลัด) ลว. 19 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้อาหารวา่งในการประชมุสท. 700 700 เฉพาะเจาะจง นาวสาวจติราภา แกว้โสต นางสาวจติราภา แกว้โสต เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่113/2563

11 (ส านักปลัด) ลว. 25 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้อาหารวา่งในการประชมุสท. 700 700 เฉพาะเจาะจง นางสาวจติราภา แกว้โสต นางสาวจติราภา แกว้โสต เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่112/2563

12 (ส านักปลัด) ลว. 25 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้ครภัุณฑส์ านักงาน 14,450 14,450 เฉพาะเจาะจง รา้นรวมชยั เฟอรน์เิจอร์ รา้นรวมชยั เฟอรน์เิจอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่188/2563

13 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

                                                                                                               สรปุผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563  ประจ าปี 2563

                                                                                                                             เทศบาลต าบลสระโบสถ ์ อ าเภอสระโบสถ ์ จังหวัดลพบรุี

                                                                                                                                          วันที ่4 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานทีจั่ดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง



จัดซือ้ถุงยังชพี 6,365 6,365 เฉพาะเจาะจง นางสาวศริบิด ีแกน่ทรัพย์ นางสาวศริบิด ีแกน่ทรัพย์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่53001/341

14 (ส านักปลัด) ลว. 20 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้อาหารวา่งในการประชมุสท. 665 665 เฉพาะเจาะจง นางสาวจติราภา แกว้โสต นางสาวจติราภา แกว้โสต เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่182/2563

15 (ส านักปลัด) ลว. 1 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้ครภัุณฑก์ารเกษตร 95,016 95,016 เฉพาะเจาะจง รา้นซันเจรญิ รา้นซันเจรญิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่186/2563

16 (กองประปา) ลว. 1 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้วัสดกุอ่สรา้ง 3,588.78 3,588.78 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมเ้ด็ดกอ่สรา้ง หจก.ไมเ้ด็ดกอ่สรา้ง เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่185/2563

17 (ส านักปลัด) ลว. 30 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร์ 4,340 4,340 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่176/2563

18 (กองชา่ง) ลว. 25 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดจา้งซอ่มแซมเครือ่งพ่นหมอกควัน 32,048.64 32,048.64 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทเีอสเอ็น เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จ ากัด บรษัิท ทเีอสเอ็น เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่115/2563

19 (กองสาสขุฯ) ลว. 25 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จา้งเหมาคา่เชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง กุง้ กอ๊ปป้ี เซ็นเตอร์ กุง้ กอ๊ปป้ี เซ็นเตอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่98/2563

20 (ส านักปลัด,กองคลัง) ลว. 1 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้อาหารวา่งในการประชมุ 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐตินัินท ์จันทโพธิ์ นางสาวฐตินัินท ์จันทโพธิ์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่53001/334

21 (ส านักปลัด) ลว. 10 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดจา้งซอ่มแซมครภัุณฑ์ 2,520 2,520 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่119/2563

22 เครือ่งคอมพวิเตอร ์(ส านักปลัด) ลว. 9 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จา้งเหมาท าป้ายไวนลิ 400 400 เฉพาะเจาะจง รา้นโซดาซา่ นานาศลิป รา้นโซดาซา่ นานาศลิป เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

23 (ส านักปลัด) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน ก.ค. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 10 ก.ค. 2563

จัดซือ้แบตเตอรี่ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่187/2563

24 (กองประปา) ลว. 9 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 7,596.40 7,596.40 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่159/2563

25 (กองชา่ง) ลว. 1 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 11,857 11,857 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่161/2563

26 (กองสาสขุฯ) ลว. 1 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 2,228 2,228 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่160/2563

27 (กองประปา) ลว. 1 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 6,246.60 6,246.60 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่162/2563

28 (ส านักปลัด) ลว. 1 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 625.60 925.60 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่163/2563

29 (ส านักปลัด) ลว. 1 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ก.ค. 63


