
  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

๑ จัดจ้างท าป้ายโครงการฯ เพ่ือใช้ 252.00           252.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๔/๒๕๖๑

ในโครงการอบรมให้ความรู้หมอ ๒๕๒.๐๐ บาท ๒๕๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑

หมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒ จัดจ้างอาหารกลางวันพร้อม 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางแววตา หนูทิมทอง นางแววตา หนูทิมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๕/๒๕๖๑

เคร่ืองด่ืมเพ่ือใช้ในโครงการ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
อบรมให้ความรู้หมอหมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓ จัดจ้างท าป้ายโครงการฯ เพ่ือใช้ 700.00           700.00           เฉพาะเจาะจง ร้าเหน่งโฆษณา นางแววตา หนูทิมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๖/๒๕๖๑

ในโครงการอบรมและการแลก ๗๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
เปล่ียนเรียนรู้ฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาดา ขาวศรี น.ส.สุชาดา ขาวศรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๗/๒๕๖๑

โครงการอบรมให้ความรู้หมอ ๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
หมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูฃ นางมัทนา ต้ังฐิตะกูฃ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๘/๒๕๖๑

โครงการอบรมให้ความรู้หมอ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
หมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ 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   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,190.00         2,190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๓/๒๕๖๑

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ๒,๑๙๐.๐๐ บาท ๒,๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 237.00           237.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๕/๒๕๖๑

โครงการเพ่ิมไอโอดีน เพ่ิมไอ ๒๓๗.๐๐ บาท ๒๓๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
โอดีนฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 380.00           380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๖/๒๕๖๑

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ๓๘๐.๐๐ บาท ๓๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,260.00         1,260.00         เฉพาะเจาะจง นางจงกล ทิวแพ นางจงกล ทิวแพ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๗/๒๕๖๑

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ๑,๒๖๐.๐๐ บาท ๑,๒๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 2,415.00         2,415.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๘/๒๕๖๑

ในโครงการอบรมและการแลก ๒,๔๑๕.๐๐ บาท ๒,๔๑๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
เปล่ียนเรียนรู้ฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,590.30         4,590.30         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๔,๕๙๐.๓๐ บาท ๔,๕๙๐.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๐/๒๕๖๑

โครงการรณรงค์ป้องกันควบ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
คุมโรคไข้เลือดออก   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,050.00         1,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๒/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ๑,๐๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๓/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  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 เพ่ือใช้ 635.00           635.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๔/๒๕๖๑

ในโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ ๖๓๕.๐๐ บาท ๖๓๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 1,546.00         1,546.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๖/๒๕๖๑

ในโครงการอบรมและการแลก ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
เปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมฯ ๑,๕๔๖.๐๐ บาท ๑,๕๔๖.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘ จัดจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1,700.00         1,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๘/๒๕๖๑

ท าด้วยโครงเหล็กพ้ืนป้ายปู ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
พรม   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๙/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 2,510.00         2,510.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๙๐/๒๕๖๑

ในโครงการจัดท าหลักสูตรปฐม ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
วัย ศพด.บ้านบางสน ๒,๕๑๐.๐๐ บาท ๒,๕๑๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,686.00         1,686.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๙๒/๒๕๖๑

 ๑,๖๘๖.๐๐ บาท ๑,๖๘๖.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๙๕/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 840.00           840.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๙๖/๒๕๖๑

 ๘๔๐.๐๐ บาท ๘๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔ จัดซ้ือกาแฟส าเร็จรูป 170.00           170.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๓/๒๕๖๑

 ๑๗๐.๐๐ บาท ๑๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 160.50           160.50           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๔/๒๕๖๑

 160.5๐ บาท 160.5๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 674.10           674.10           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๖๗๔.๑๐ บาท ๖๗๔.๑๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,984.00         1,984.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๙/๒๕๖๑

 ๑,๙๘๔.๐๐ บาท ๑,๙๘๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,950.00         1,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๐/๒๕๖๑

 ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 420.00           420.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๑/๒๕๖๑

 ๔๒๐.๐๐ บาท ๔๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 150.00           150.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๑/๒๕๖๑

 ๔๒๐.๐๐ บาท ๔๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 470.00           470.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๓/๒๕๖๑

 ๔๗๐.๐๐ บาท ๔๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒ จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า 2,304.00         2,304.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรก๊อปป้ี ร้านชุมพรก๊อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๒๕/๒๕๖๑

เล่มเทศบัญญัติงปม.ประจ าปี ๒,๓๐๔.๐๐ บาท ๒,๓๐๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓ จัดซ้ือโทรศัพท์ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๒๖/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔ จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนัก 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๐/๒๕๖๑

 ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๓๕ จัดซ้ือช้ันวางรองเท้า 1,560.00         1,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๑/๒๕๖๑

 นิเจอร์ นิเจอร์ ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๑,๕๖๐.๐๐ บาท ๑,๕๖๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  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 93.09             93.09             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๙๓.๐๙ บาท ๙๓.๐๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
ยนต์ ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 16,655.50      16,655.50      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๗/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๑๖,๖๕๕.๕๐ บาท ๑๖,๖๕๕.๕๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 93.39             93.39             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๘/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๙๓.๓๙ บาท ๙๓.๓๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙ จัดซ้ือน้ าด่ืม 160.00           160.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๙/๒๕๖๑

 ๑๖๐.๐๐ บาท ๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐ จัดซ้ือกระเป๋าเอกสาร,วัสดุ 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๙/๒๕๖๑ (e-GP)

เคร่ืองเขียน ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๐/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๔ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๘,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,480.00         7,480.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๗,๔๘๐.๐๐ บาท ๗,๔๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,018.00         5,018.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๒/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๕,๐๑๘.๐๐ บาท ๕,๐๑๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,175.00      14,175.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๑๔,๑๗๕.๐๐ บาท ๑๔,๑๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๔/๒๕๖๑ (e-GP)

(เคร่ืองส ารองไฟ) ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๖ จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 6,899.36         6,899.36         เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทโตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๗/๒๕๖๑ (e-GP)

รถตู้ หมายเลขทะเบียน ๖,๘๙๙.๓๖ บาท ๖,๘๙๙.๓๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
นข ๑๐๗๒   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๗ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม 550,000.00    612,000.00    e-bidding หจก.วุฒิพรค้าวัสดุ หจก.วุฒิพรค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕/๒๕๖๑ (สัญญาจ้าง)

เหล็กอเนกประสงค์ฯ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๗ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารส านัก 999,900.00    1,021,000.00  e-bidding บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทโตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖/๒๕๖๑ (สัญญาจ้าง)

งานและอาคารป้องกันฯ ๖,๘๙๙.๓๖ บาท ๖,๘๙๙.๓๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๘ จัดจ้างปรับปรุงห้องข้อมูล 99,200.00      99,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอฟซิสเท็ม หจก.โอเอฟซิสเท็ม มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘/๒๕๖๑ (e-GP)

สารสนเทศ แอนด์เน็ทเวิร์ค แอนด์เน็ทเวิร์ค ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท ๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๙ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,044,000.00  1,493,700.00  e-bidding หจก.อธิษฐ์ ๒๐๐๙ หจก.อธิษฐ์ ๒๐๐๙ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓/๒๕๖๑ (สัญญาซ้ือ)

(ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง) ๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑


