
  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

๑ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 690.00           690.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๘/๒๕๖๑

นิเจอร์ นิเจอร์ ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖๘๐.๐๐ บาท ๖๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 225.00           225.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๑/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๒๕.๐๐ บาท ๒๒๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,020.00         1,020.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๒/๒๕๖๑

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๐๒๐.๐๐ บาท ๑,๐๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
เทิดไท้องค์ราชัน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔ จัดซ้ืองานบ้านงานครัว 1,775.00         1,775.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๔/๒๕๖๑

  ๑,๗๗๕.๐๐ บาท ๑,๗๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 930.00           930.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๖/๒๕๖๑
  ๙๓๐.๐๐ บาท ๙๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๗/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 60.00             60.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๙/๒๕๖๑

๖๐.๐๐ บาท ๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๐/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,140.00         2,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์ ร้านอักษรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๑/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันส าคัญของ โฆษณา โฆษณา ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ชาติฯ ๒,๑๔๐.๐๐ บาท ๒,๑๔๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,074.00         2,074.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๒/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 ๒,๐๗๔.๐๐ บาท ๒,๐๗๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

แบบ สขร.๑

วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๗/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๔/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ 450.00           450.00           เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  จันทยงค์ นายสมชาย  จันทยงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๗/๒๕๖๑

ภายในห้องส่งกระจายเสียง ๔๕๐.๐๐ บาท ๔๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตามสาย   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 214.00           214.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันส าคัญของ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ชาติฯ ๒๑๔.๐๐ บาท ๒๑๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๒/๒๕๖๑

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ๓๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
พัฒนาครูฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖ จัดจ้างเหมาแมคโคตัดต้นไม้ 2,728.50         2,728.50         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๓/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒,๗๒๘.๕๐ บาท ๒,๗๒๘.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 470.00           470.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๐/๒๕๖๑

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุฯ ๔๗๐.๐๐ บาท ๔๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 270.00           270.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๑/๒๕๖๑

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุฯ ๒๗๐.๐๐ บาท ๒๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 252.00           252.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๒/๒๕๖๑

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุฯ ๒๕๒.๐๐ บาท ๒๕๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐ จัดจ้างซักผ้าท่ีผูกในงานรัฐพิธี 1,930.00         1,930.00         เฉพาะเจาะจง นางสภา สุขศิริ นางสภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๓/๒๕๖๑

 ๑,๙๓๐.๐๐ บาท ๑,๙๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิมป์ นายวิวัฒน์ ลิมป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๔/๒๕๖๑

ตลาดสด ปิยโกศล ปิยโกศล ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดจ้างท าป้าย"มือถือเก่าไป 180.00           180.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๕/๒๕๖๑

ชีวิตใหม่มาฯ" ๑๘๐.๐๐ บาท ๑๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,936.00         2,936.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๖/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒,๙๓๖.๐๐ บาท ๒,๙๓๖.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 233.26           233.26           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๗/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๓๓.๒๖ บาท ๒๓๓.๒๖ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 417.30           417.30           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔๑๗.๓๐บาท ๔๑๗.๓๐บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,240.00         3,240.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัย ร้านโชคชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๙/๒๕๖๑

 ๓,๒๔๐.๐๐ บาท ๓,๒๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 275.00           275.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญ์นภัส น.ส.ธัญญ์นภัส มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๐/๒๕๖๑

ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริม ธนันท์คณา ธนันท์คณา ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
การพัฒนาครูฯ ๒๗๕.๐๐ บาท ๒๗๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือน้ าด่ืม 120.00           120.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๑/๒๕๖๑

 ๑๒๐.๐๐ บาท ๑๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 942.67           942.67           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
 ๙๔๒.๖๗ บาท ๙๔๒.๖๗ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 2,770.66         2,770.66         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าฯ บริษัท โตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๙/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน บจ ๑๔๑๗ ๒,๗๗๐.๖๖ บาท ๒,๗๗๐.๖๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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
๓๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 91.89             91.89             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถจักรยาน ๙๑.๘๙ บาท ๙๑.๘๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 4,710.80         4,710.80         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๘/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับเล่ือยโซ่ยนต์ ๔,๗๑๐.๘๐ บาท ๔,๗๑๐.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
บจ ๑๔๑๗,๘๐-๙๐๐๗   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 2,076.90         2,076.90         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๕/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถบรรทุก ๒,๐๗๖.๙๐ บาท ๒,๐๗๖.๙๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
กระเช้า ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 91.59             91.59             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถจักรยาน ๙๑.๕๙ บาท ๙๑.๕๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
ยนต์ ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 5,476.25         5,476.25         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๗/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถยนต์ส่วน ๕,๔๗๖.๒๕ บาท ๕,๔๗๖.๒๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
กลาง หมายเลขทะเบียน กข   เหมาะสมภายใน
๕๙๔๔,รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 19,902.05      19,902.05      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๘/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๑๙,๙๐๒.๐๕ บาท ๑๙,๙๐๒.๐๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๕๓,เคร่ืองตัดหญ้า   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗ จัดซ้ือน้ าด่ืม 250.00           250.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๙/๒๕๖๑

 ๒๕๐.๐๐ บาท ๒๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 182.28           182.28           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๒๔/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถจักรยาน ๑๘๒.๒๘ บาท ๑๘๒.๒๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
ยนต์ กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 3,037.00         3,037.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๒/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วน ๓,๐๓๗.๐๐ บาท ๓,๐๓๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
กลาง กข ๕๙๔๔,รถตู้ นข   เหมาะสมภายใน
1072 ชุมพร วงเงินงบประมาณ

๔๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 93.09             93.09             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๓/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๙๓.๐๙ บาท ๙๓.๐๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
ยนต์ กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,062.95         1,062.95         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๔/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถบรรทุก ๑,๐๖๒.๙๕ บาท ๑,๐๖๒.๙๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
กระเช้า ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๔๑/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง บ้านสวย_เฟอร์นิเจอร์ บ้านสวย_เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๙/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔ จัดซ้ือผ้าซับในสีขาว,สีฟ้า, 7,875.00         7,875.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๐/๒๕๖๑ (e-GP)

พานพุ่มเงิน,ทอง,ผ้ามันสีชมพู ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๗,๘๗๕.๐๐ บาท ๗,๘๗๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,045.00         9,045.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๙,๐๔๕.๐๐ บาท ๙,๐๔๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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
๔๖ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 13,600.00      13,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทโตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๒/๒๕๖๑ (e-GP)

ขนส่ง ๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท ๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๗ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,000.00      19,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๘ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,200.00         8,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๔/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๘,๒๐๐.๐๐ บาท ๘,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๙ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 72,400.00      72,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.แอร์เซอร์วิส ร้านเอส.พี.แอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๕/๒๕๖๑ (e-GP)

(เคร่ืองปรับอากาศ) ๗๒,๔๐๐.๐๐ บาท ๗๒,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๐ จัดซ้ือกระเป๋า,ปากกา,สมุด 9,200.00         9,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๙,๒๐๐.๐๐ บาท ๙,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๕๑ จัดซ้ืออาหารว่าง,เคร่ืองด่ืม 5,750.00         5,750.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๗/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๕,๗๕๐.๐๐ บาท ๕,๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,234.00         8,234.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๘,๒๓๔.๐๐ บาท ๘,๒๓๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๓ จัดจ้างรถปรับอากาศไม่ประจ า 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเจน โสมคง นายเจน โสมคง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๕/๒๕๖๑ (e-GP)

ทาง ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๔ จัดจ้างท าอาหารกลางวันพร้อม 5,750.00         5,750.00         เฉพาะเจาะจง นางแววตา หนูทิมทอง นางแววตา หนูทิมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๖/๒๕๖๑ (e-GP)

เคร่ืองด่ืม ๕,๗๕๐.๐๐ บาท ๕,๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๕ จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 20,000.00      20,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๔   กันยายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑


