
  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ล าดับงาน งานทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วธิีซ้ือ/จ้าง และราคาทีเ่สนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ทีต่กลงซ้ือ/จ้าง
๑ จดัจา้งเหมาบริการดูแลสวน 228,100.00    228,100.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี คงสงษ์ นายมนตรี คงสงษ์ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๐๑/๒๕๖๒

สาธารณะ ๒๒๘,๑๐๐.๐๐ บาท ๒๒๘,๑๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน (ส.๑/๒๕๖๒)

วงเงินงบประมาณ
๒ จดัจา้งเหมาท าความสะอาด 224,000.00    224,000.00    เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๐๒/๒๕๖๒

อาคารส านักงานเทศบาลและ ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
อาคารป้องกนัฯ เหมาะสมภายใน (ส.๒/๒๕๖๒)
 วงเงินงบประมาณ

๓ จดัจา้งเหมาท าความสะอาด 341,800.00    341,800.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี คงสงษ์ นายมนตรี คงสงษ์ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๐๓/๒๕๖๒
ถนน (กวาดขยะภายในเขต ๓๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท ๓๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เทศบาล) เหมาะสมภายใน (ส.๓/๒๕๖๒)

วงเงินงบประมาณ
๔ จดัจา้งท าสปอร์ตประชาสัมพนัธ์ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจรัิฎฐ์ อสิระ นายจรัิฎฐ์ อสิระ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๐๔/๒๕๖๒

โครงการจดังานประเพณีตัก วัฒนานนท์ วัฒนานนท์ ครบถว้นเสนอราคา  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
บาตรเทโว(วันออกพรรษา) ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕ จดัซ้ือน้ าด่ืม (ศูนยพ์ฒันาเด็ก 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยทุธ หจก.ด าเนินยทุธ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๐๕/๒๕๖๒

เล็ก) ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑



  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ล าดับงาน งานทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วธิีซ้ือ/จ้าง และราคาทีเ่สนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ทีต่กลงซ้ือ/จ้าง
๖ จดัซ้ือพวงมาลา 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด (นิ) ร้านดอกไม้สด (นิ) มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๐๖/๒๕๖๒

๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๗ จดัจา้งเช่าเต็นท์,เกา้อี้ 3,150.00         3,150.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี  โจมสว่าง นางเสาวณี  โจมสว่าง มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๐๗/๒๕๖๒
เพือ่ใช้ในโครงการจดังาน ๓,๑๕๐.๐๐ บาท ๓,๑๕๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโว (วัน เหมาะสมภายใน
ออกพรรษา) วงเงินงบประมาณ

๘ จดัจา้งเช่าเคร่ืองเสียง 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกลุ น.ส.ฑิฆัมพร เวชกลุ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๐๘/๒๕๖๒
เพือ่ใช้ในโครงการจดังาน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโว (วัน เหมาะสมภายใน
ออกพรรษา) วงเงินงบประมาณ

๙ จดัซ้ือพวงมาลา 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด (นิ) ร้านดอกไม้สด (นิ) มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๐๙/๒๕๖๒
๑,๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จดัซ้ือน้ าด่ืม,น้ าแขง็,กระสอบ 960.00           960.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกลู นางมัทนา ต้ังฐิตะกลู มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๑๑/๒๕๖๒

เพือ่ใช้ในโครงการจดังาน ๙๖๐.๐๐ บาท ๙๖๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโว (วัน เหมาะสมภายใน
ออกพรรษา) วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑
แบบ สขร.๑



  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ล าดับงาน งานทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วธิีซ้ือ/จ้าง และราคาทีเ่สนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ทีต่กลงซ้ือ/จ้าง
๑๑ จดัจา้งท าป้ายโครงการจดังาน 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๑๔/๒๕๖๒

ประเพณีตักบาตรเทโว (วัน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท ๘,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ออกพรรษา) เหมาะสมภายใน (ส.๕/๒๕๖๒)
 วงเงินงบประมาณ

๑๒ จดัจา้งแต่งหน้าท าผมพร้อม 18,600.00      18,600.00      เฉพาะเจาะจง นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๑๕/๒๕๖๒
เช่าชุดผู้ถอืป้าย,เทวดา,นางฟา้ ๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท ๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ยมทูต เพือ่ใช้ในโครงการจดังาน เหมาะสมภายใน (ส.๖/๒๕๖๒)
ประเพณีตักบาตรเทโว  วงเงินงบประมาณ

๑๓ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกลัยา ศีลบุตร นางกลัยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๑๖/๒๕๖๒
พมิพ ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้าน ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
บางสน) เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๔ จดัจา้งเหมาบริการผู้น าเต้น 37,440.00      37,440.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหญิง นันทโก น.ส.สมหญิง นันทโก มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๑๗/๒๕๖๒
  ๓๗,๔๔๐.๐๐ บาท ๓๗,๔๔๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน (ส.๔/๒๕๖๒)
 วงเงินงบประมาณ

๑๕ จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ 91.89             91.89             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๑๘/๒๕๖๒
หล่อล่ืนส าหรับรถจกัรยาน ๙๑.๘๙ บาท ๙๑.๘๙ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘ เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑



  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ล าดับงาน งานทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วธิีซ้ือ/จ้าง และราคาทีเ่สนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ทีต่กลงซ้ือ/จ้าง
๑๖ จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,125.90         2,125.90         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๑๙/๒๕๖๒

ส าหรับรถบรรทุกกระเช้าหมาย ๒,๑๒๕.๙๐ บาท ๒,๑๒๕.๙๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖ เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๑๗ จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 97.29             97.29             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๒๐/๒๕๖๒
ส าหรับรถจกัรยานยนต์ กลจ ๙๗.๒๙ บาท ๙๗.๒๙ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๔๐ ชุมพร เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๑๘ จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,733.30         2,733.30         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๒๑/๒๕๖๒
ส าหรับรถตู้ หมายเลขทะเบียน ๒,๗๓๓.๓๐ บาท ๒,๗๓๓.๓๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นข ๑๐๗๒,รถยนต์ส่วนกลาง เหมาะสมภายใน  
กข ๕๙๔๔ วงเงินงบประมาณ

๑๙ จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,733.30         2,733.30         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๒๒/๒๕๖๒
ส าหรับรถยนต์ บจ ๑๔๑๗ ๒,๗๓๓.๓๐ บาท ๒,๗๓๓.๓๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นข ๑๐๗๒,รถยนต์ส่วนกลาง เหมาะสมภายใน  
กข ๕๙๔๔ วงเงินงบประมาณ

๒๐ จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 97.29             97.29             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๒๓/๒๕๖๒
ส าหรับรถจกัรยานยนต์ ๙๗.๒๙ บาท ๙๗.๒๙ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ขขง ๑๙๘ เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑



  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ล าดับงาน งานทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วธิีซ้ือ/จ้าง และราคาทีเ่สนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ทีต่กลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,935.07      20,935.07      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๒๔/๒๕๖๒

ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๒๐,๙๓๕.๐๗ บาท ๒๐,๙๓๕.๐๗ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑ เคร่ือง เหมาะสมภายใน  
ตัดหญ้า วงเงินงบประมาณ

๒๒ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 260.00           260.00           เฉพาะเจาะจง นางกลัยา ศีลบุตร นางกลัยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๒๕/๒๕๖๒
ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ๒๖๐.๐๐ บาท ๒๖๐.๐๐ บาท ครบถว้นเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

๒๓ จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 521,278.40    521,278.40    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า สหกรณ์โคนมชะอ า มีคุณสมบัติถกูต้อง ๐๒๖/๒๕๖๒
เด็กโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ห้วยทราย จ ากดั ห้วยทราย จ ากดั ครบถว้นเสนอราคา  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕๒๑,๒๗๘.๔๐ บาท ๕๒๑,๒๗๘.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑


