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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดจ้างท าป้ายสถานท่ีลอย 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๔/๒๕๖๑

กระทง ๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๒ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง ไฟหลัก 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๕/๒๕๖๑
และไฟสปอร์ตไลท์ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๖,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๓ จัดจ้างซักผ้าผูกในงานรัฐพิธี 2,320.00         2,320.00         เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๖/๒๕๖๑
 2,320.๐๐ บาท 2,320.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๔ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,010.00         2,010.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๑/๒๕๖๑
 ๒,๐๑๐.๐๐ บาท ๒,๐๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,390.00         2,390.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๒/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒,๓๙๐.๐๐ บาท ๒,๓๙๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดจ้างท าป้ายไวนิลพระบรม 3,200.00         3,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๓/๒๕๖๑

ฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลท่ี ๓,๒๐๐.๐๐ บาท ๓,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๐ เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๔/๒๕๖๑

(โน๊ตบุ๊ค) ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๕/๒๕๖๑

(โน๊ตบุ๊ค) ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๖/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,580.00         7,580.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๗/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗,๕๘๐.๐๐ บาท ๗,๕๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม 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 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 54,404.00      54,404.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๘/๒๕๖๑

 ๕๔,๔๐๔.๐๐ บาท ๕๔,๔๐๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วน 6,804.67         6,804.67         เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าชุมพร บริษัทโตโยต้าชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๙/๒๕๖๑

กลาง หมายเลขทะเบียน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กข ๕๙๔๔ ชุมพร จ ากัด จ ากัด เหมาะสมภายใน

๖,๘๐๔.๖๗ บาท ๖,๘๐๔.๖๗ บาท วงเงินงบประมาณ
๑๓ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,100.00      14,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๐/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท ๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔ จัดซ้ือโคมประติมากรรม 22,000.00      22,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกไฟ บริษัทบางกอกไฟ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๑/๒๕๖๑

 ถนน จ ากัด ถนน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิปิยโกศล นายวิวัฒน์ ลิปิยโกศล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๒/๒๕๖๑

ตลาดสด  ๓,๐๐๐.๐๐ บาท  ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,305.00         4,305.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๓/๒๕๖๑

 ๔,๓๐๕.๐๐ บาท ๔,๓๐๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 3,727.00         3,727.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทสงวนยางยนต์ บริษัทสงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๔/๒๕๖๑

รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะ ชุมพร จ ากัด ชุมพร จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เบียน ๘๐-๖๗๓๕ ชุมพร ๓,๗๒๗.๐๐ บาท ๓,๗๒๗.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

 ๖,๘๐๔.๖๗ บาท วงเงินงบประมาณ
๑๘ จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000.00      59,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คิมฮวด ชุมพร หจก.คิมฮวด ชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๒/๒๕๖๑

 ๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙ จัดจ้างท าป้ายสติกเกอร์ติดแผ่น 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๔/๒๕๖๑

โฟม "วันพ่อแห่งชาติ" ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐ จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดแก้ว,กาแฟส า 680.00           680.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๕/๒๕๖๑

เร็จรูป,โอวัลตินส าเร็จรูปและ ๖๘๐.๐๐ บาท ๖๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
แก้วกาแฟ(กระดาษ)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ค้อนหงอน 155.15           155.15           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๖/๒๕๖๑

ด้ามไฟเบอร์) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑๕๕.๑๕ บาท ๑๕๕.๑๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (เทปพัน 155.15           155.15           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๗/๒๕๖๑

เกลียว,ก๊อกสนาม) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑๕๕.๑๕ บาท ๑๕๕.๑๕ บาท เหมาะสมภายใน

  วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (บัวรด 203.30           203.30           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๘/๒๕๖๑

น้ า) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒๐๓.๓๐ บาท ๒๐๓.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (เล่ือย 230.05           230.05           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๙/๒๕๖๑

ตัดก่ิงต่อด้าม) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒๓๐.๐๕ บาท ๒๓๐.๐๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 613,000.00    618,000.00    e-bidding หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐/๒๕๖๑ (ส.๒/๒๕๖๑)

ถนนสายเทศบาล ๙ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๖๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๖๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖ จัดจ้างท ารายงานผลการปฏิบัติ 59,920.00      59,920.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๘/๒๕๖๑

งานประจ าปี ของเทศบาล ๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท ๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
ต าบลปะทิว   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว) 802.50           802.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๐/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๘๐๒.๕๐ บาท ๘๐๒.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง   4,037.43         4,037.43         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๑/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๔,๐๓๗.๔๓ บาท ๔,๐๓๗.๔๓ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,099.96         1,099.96         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๒/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑,๐๙๙.๙๖ บาท ๑,๐๙๙.๙๖ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,059.30         1,059.30         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๓/๒๕๖๑  

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑,๐๕๙.๓๐ บาท ๑,๐๕๙.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,166.30         1,166.30         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
 ๑,๑๖๖.๓๐ บาท ๑,๑๖๖.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง   936.25           936.25           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๙๓๖.๒๕ บาท ๙๓๖.๒๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 942.20           942.20           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๗/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุก ๙๔๒.๒๐ บาท ๙๔๒.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กระเช้า หมายเลขทะเบียน   เหมาะสมภายใน
๘๐-๘๔๑๖ วงเงินงบประมาณ

๓๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 172.68           172.68           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๘/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๑๗๒.๖๘ บาท ๑๗๒.๖๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 538.40           538.40           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๙/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วน ๕๓๘.๔๐ บาท ๕๓๘.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลาง หมายเลขทะเบียน กข   เหมาะสมภายใน
๔๙๔๔,รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๓๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 17,772.88      17,772.88      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๐/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๑๗,๗๗๒.๘๘ บาท ๑๗,๗๗๒.๘๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑,เคร่ือง   เหมาะสมภายใน
ตัดหญ้า,รถบรรทุกน้ า วงเงินงบประมาณ

๓๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 8,550.30         8,550.30         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๑/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ บจ ๘,๕๕๐.๓๐ บาท ๘,๕๕๐.๓๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๔๑๗,๘๐-๙๐๐๗,เครืองเล่ือย   เหมาะสมภายใน
ยนต์ วงเงินงบประมาณ

๓๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,247.00         2,247.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๒/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒,๒๔๗.๐๐ บาท ๒,๒๔๗.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๐ ปรับปรุงถนนสายเจริญรัฐ 1,350,000.00  1,355,000.00  e-bidding หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๕/๒๕๖๑(ส.๓/๒๕๖๑)
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑,๓๕๐.๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๓๕๐.๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 365.94           365.94           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๒/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๓๖๕.๙๔ บาท ๓๖๕.๙๔ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๖/๒๕๖๑

พิมพ์) ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๗/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๘/๒๕๖๑

 ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 462.00           462.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๙/๒๕๖๑

พิมพ์) ๔๖๒.๐๐ บาท ๔๖๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,407.50         2,407.50         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๖/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 2,407.5 บาท 2,407.5 บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 85.14             85.14             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๐/๒๕๖๑

ส าหรับรถจักรยานยนต์ กลจ ๘๕.๑๔ บาท ๘๕.๑๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๔๐   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 942.20           942.20           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๑/๒๕๖๑

ส าหรับรถบรรทุกกระเช้า ๙๔๒.๒๐ บาท ๙๔๒.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,092.80         1,092.80         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๒/๒๕๖๑

ส าหรับรถยนต์ หมายเลข ๑,๐๙๒.๘๐ บาท ๑,๐๙๒.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ทะเบียน บจ ๑๔๑๗   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,321.72         6,321.72         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๓/๒๕๖๑

ส าหรับรถยนต์ หมายเลข ๖,๓๒๑.๗๒ บาท ๖,๓๒๑.๗๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ทะเบียน กข ๕๙๔๔ และรถตู้   เหมาะสมภายใน
หมายเลขทะเบียน นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๕๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๔/๒๕๖๑

ส าหรับรถจักรยานยนต์ ขขง ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๙๘   เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๕๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,245.36      17,245.36      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๕/๒๕๖๑

ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า,เคร่ืองตัด ๑๗,๒๔๕.๓๖ บาท ๑๗,๒๔๕.๓๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ชาดัด,เคร่ืองพ่นหมอกควัน,รถ   เหมาะสมภายใน
บรรทุกขยะ,รถบรรทุกน้ า วงเงินงบประมาณ

๕๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 420.00           420.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๐/๒๕๖๑
พิมพ์) ๔๒๐.๐๐ บาท ๔๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 190.00           190.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๕/๒๕๖๑
พิมพ์) ๑๙๐.๐๐ บาท ๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๖/๒๕๖๑
พิมพ์) ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๕๖ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๐/๒๕๖๑

เอกสาร ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๙,๐๐๐.๐๐ บาท ๙,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๕๗ ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,246.55         1,246.55         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 1,246.55 บาท 1,246.55 บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๕๘ ค่าวัสดุก่อสร้าง 340.26           340.26           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๐/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๓๔๐.๒๖ บาท ๓๔๐.๒๖ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๕๙ ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,215.52         1,215.52         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๑/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑,๒๑๕.๕๒ บาท ๑,๒๑๕.๕๒ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐

แบบ สขร.๑


