
  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

๑ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 780.00           780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๐/๒๕๖๑

๗๘๐.๐๐ บาท ๗๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

๒ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 720.00           720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๒/๒๕๖๑

 ๗๒๐.๐๐ บาท ๗๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

๓ จัดจ้างท าป้ายอคริลิคติดสต๊ิก 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๓/๒๕๖๑

เกอร์ "ท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รักการอ่าน ทต.ปะทิว" เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,644.00         3,644.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๗/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ๓,๖๔๔.๐๐ บาท ๓,๖๔๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 153.01           153.01           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ๑๕๓.๐๑ บาท ๑๕๓.๐๑ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 683.20           683.20           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๙/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๖๘๓.๒๐ บาท ๖๘๓.๒๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 276.06           276.06           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๐/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒๗๖.๐๖ บาท ๒๗๖.๐๖ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,028.10         3,028.10         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๑/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓,๐๒๘.๑๐ บาท ๓,๐๒๘.๑๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 77.04             77.04             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๒/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๗๗.๐๔. บาท ๗๗.๐๔. บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,775.00         1,775.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๓/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑,๗๗๕.๐๐ บาท ๑,๗๗๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๑ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ นายวิวัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๔/๒๕๖๑

ตลาดสด ลิมป์ปิยโกศล ลิมป์ปิยโกศล ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 4,700.00         4,700.00         เฉพาะเจาะจง นางยุภารัตน์ นางยุภารัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๐/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ศิลป์สิทธ์ิ ศิลป์สิทธ์ิ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ ๔,๗๐๐.๐๐ บาท ๔,๗๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๑/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิฆัมพร เวชกุล น.ส.ทิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๒/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๓/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจิรัฎฐ์ นายจิรัฎฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๔/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน อิสระวัฒนานนท์ อิสระวัฒนานนท์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 480.00           480.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๕/๒๕๖๑

โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน ๔๘๐.๐๐ บาท ๔๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เยาวชนฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 160.00           160.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๖/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๑๖๐.๐๐ บาท ๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,450.00         1,450.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๗/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๑,๔๕๐.๐๐ บาท ๑,๔๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายภัทราวุฒิ นายภัทราวุฒิ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน กิตติวานิช กิตติวานิช ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๔,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
แบบ สขร.๑



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 320.00           320.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๑/๒๕๖๑

โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน ๓๒๐.๐๐ บาท ๓๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เยาวชน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๒/๒๕๖๑

 ๓๖๐.๐๐ บาท ๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,110.00         1,110.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๓/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้า ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พรรษาฯ ๑,๑๑๐.๐๐ บาท ๑,๑๑๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 3,210.00         3,210.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๔/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้า ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พรรษาฯ ๓,๒๑๐.๐๐ บาท ๓,๒๑๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕ จัดซ้ือคาบูเรเตอร์คาบิว 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทวีรุ่ง ร้านทวีรุ่ง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๕/๒๕๖๑

 ๗๕๐.๐๐ บาท ๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๖/๒๕๖๑

 ๔๐๐.๐๐ บาท ๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๙/๒๕๖๑

 ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๐/๒๕๖๑

 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 52.65             52.65             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 ๕๒.๖๕ บาท ๕๒.๖๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐ จัดจ้างท าป้าย 2,033.00         2,033.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๐/๒๕๖๑

 ๒,๐๓๓.๐๐ บาท ๒,๐๓๓.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๐/๒๕๖๑

 ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00         9,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๐/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๙,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,850.00         5,850.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๕,๘๕๐.๐๐ บาท ๕,๘๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔ จัดซ้ือถังขยะ 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๒/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 10,400.00      10,400.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์ บุตรวาทิตย์น.ส.ศิริรัตน์ บุตรวาทิตย์มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๓/๒๕๖๑ (e-GP)

โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีฯ ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

วันท่ี   ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๔/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๕/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘ จัดซ้ือชุดกีฬา 9,510.00         9,510.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เจ.สปอร์ต ร้าน เอ็ม.เจ.สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๙,๕๑๐.๐๐ บาท ๙,๕๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙ จัดซ้ือยางมะตอย 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๗/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,300.00         6,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๖,๓๐๐.๐๐ บาท ๖,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๑ จัดจ้างท าอาหารกลางวันพร้อม 5,500.00         5,500.00         เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๐/๒๕๖๑ (e-GP)

เคร่ืองด่ืม ๕,๕๐๐.๐๐ บาท ๕,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒ จัดจ้างท าป้าย "ขยะเปียก" 10,186.40      10,186.40      เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๑/๒๕๖๑ (e-GP)

"ร่วมกันคัดแยกขยะฯ" ๑๐,๑๘๖.๔๐ บาท ๑๐,๑๘๖.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 184,259.35    184,259.35    เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรปราณีตยนต์ ร้านชุมพรปราณีตยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๒/๒๕๖๑ (e-GP)

หมายเลขทะเบียน ๕๐๒๗๔ ๑๘๔,๒๕๙.๓๕ บาท ๑๘๔,๒๕๙.๓๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑


