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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดจ้างท าความสะอาดอาคาร 237,360.00    237,360.00    เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัฐ นางรุ่งระวี เรืองหิรัฐ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๑/๒๕๖๑

ส านักงานเทศบาลและอาคาร ๒๓๗,๓๖๐.๐๐ บาท ๒๓๗,๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ป้องกันฯ  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒ จัดจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ 220,800.00    220,800.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี คงสงษ์ นายมนตรี คงสงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๒/๒๕๖๑

หมู่ท่ี ๗ ต.บางสนและหมู่ท่ี ๓ ๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท ๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว เหมาะสมภายใน
จ.ชุมพร วงเงินงบประมาณ

๓ จัดจ้างเหมาดูแลท าความ 335,500.00    335,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสมเพศ ปรอดทอง นายสมเพศ ปรอดทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๓/๒๕๖๑
สะอาดถนน (กวาดถนน) ๓๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท ๓๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๔ จัดซ้ือต้นดาวเรืองพร้อม 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฟลุ๊คแอนด์ฟอร์ด ร้านฟลุ๊คแอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๕/๒๕๖๑
ประดับตกแต่ง ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ฟอร์ด ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๕ จัดจ้างท าป้ายตักบาตรเทโว 3,600.00         3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๗/๒๕๖๑
วัดเขาเจดีย์ ๓,๖๐๐.๐๐ บาท ๓,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดจ้างเช่าเครืองเสียง 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๘/๒๕๖๑

๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๗ จัดจ้างแต่งหน้าเช่าชุด(นางฟ้า 14,300.00      14,300.00      เฉพาะเจาะจง นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๙/๒๕๖๑
เทวดา ยมฑูต จ านวน ๑๘ คน) 14,300.๐๐  บาท 14,300.๐๐  บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๘ จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดแก้วและ 550.00           550.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๐/๒๕๖๑
น้ าแข็ง ๕๕๐.๐๐ บาท ๕๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๙ จัดซ้ือดอกไม้ 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสามัญอาร์.เอส. ห้างหุ้นสามัญอาร์.เอส. มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๑/๒๕๖๑
ที สเตช่ัน ที สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือต้นดาวเรือง(ใส่กระถาง) 42,500.00     42,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๓/๒๕๖๑

จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น และต้น ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ดาวเรือง (ใส่ถุง) จ านวน เหมาะสมภายใน
๕๐๐ ต้น วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
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
๑๑ จัดจ้างท าพวงมาลา 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญนาค พรหมศรี น.ส.บุญนาค พรหมศรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๔/๒๕๖๑

 ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๒ จัดจ้างท าป้ายเชิญชวนประชา 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๕/๒๕๖๑
ชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๓ จัดซ้ือน้ าด่ืม 3,780.00         3,780.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๖/๒๕๖๑
 ๓,๗๘๐.๐๐ บาท ๓,๗๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๔ จัดจ้างเช่าเต็นท์โดม 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนิคม  จินาอ่อน นายนิคม  จินาอ่อน มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๘/๒๕๖๑
 ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๕ จัดจ้างเหมาผู้บริการน าเต้น 27,000.00      27,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหญิง นันทโก น.ส.สมหญิง นันทโก มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๐/๒๕๖๑
ออกก าลังกาย ประจ าปี ๒๕๖๑ ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
จ านวน ๑๑ เดือน เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 67,837.60      67,837.60      เฉพาะเจาะจง โรงนมกรมหลวงชุมพร โรงนมกรมหลวงชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๑/๒๕๖๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน เขตรอุดมศักด์ิ เขตรอุดมศักด์ิ ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ ๖๗,๘๓๗.๖๐ บาท ๖๗,๘๓๗.๖๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 531,097.00    531,097.00    เฉพาะเจาะจง โรงนมกรมหลวงชุมพร โรงนมกรมหลวงชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๒/๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลปะทิว ฯ เขตรอุดมศักด์ิ เขตรอุดมศักด์ิ ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ ๕๓๑,๐๙๗.๐๐ บาท ๕๓๑,๐๙๗.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 441.00           441.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๘/๒๕๖๑

พิมพ์) ส านักปลัด ๔๔๑.๐๐ บาท ๔๔๑.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๙/๒๕๖๑
 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๒๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 190.00           190.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๐/๒๕๖๑
พิมพ์) กองการศึกษา ๑๙๐.๐๐ บาท ๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 82.74             82.74             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๕/๒๕๖๑

ล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๘๒.๗๔ บาท ๘๒.๗๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 2,777.60         2,777.60         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๖/๒๕๖๑

ล่ืน ส าหรับรถบรรทุกกระเช้า ๒,๗๗๗.๖๐ บาท ๒,๗๗๗.๖๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 165.48           165.48           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๗/๒๕๖๑

ล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๑๖๕.๔๘ บาท ๑๖๕.๔๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 3,625.84         3,625.84         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๘/๒๕๖๑

ล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ๓,๖๒๕.๘๔ บาท ๓,๖๒๕.๘๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๔๔   เหมาะสมภายใน
และรถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๒๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 1,052.80         1,052.80         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๙/๒๕๖๑
ล่ืน ส าหรับรถยนต์ หมายเลข ๑,๐๕๒.๘๐ บาท ๑,๐๕๒.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทะเบียน บจ ๑๔๑๗   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 19,373.44      19,373.44      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๐/๒๕๖๑

ล่ืนส าหรับรถหมายเลขทะเบียน ๑๙,๓๗๓.๔๔  บาท ๑๙,๓๗๓.๔๔  บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑,เคร่ือง   เหมาะสมภายใน
ตัดหญ้า,รถบรรทุกน้ า วงเงินงบประมาณ

๒๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 82.74             82.74             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๑/๒๕๖๑
ล่ืน ส าหรับจักรยานยนต์ ๘๒.๗๔ บาท ๘๒.๗๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 481.50           481.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 ๔๘๑.๕๐ บาท ๔๘๑.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐


