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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายจักรวาล นายจักรวาล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๑/๒๕๖๑

ประจ าทาง รังสิยาวรานนท์ รังสิยาวรานนท์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒ จัดจ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรม 1,080.00         1,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๒/๒๕๖๑

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 2,905.00         2,905.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๓/๒๕๖๑

ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐
จริยธรรมเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ๒,๙๐๕.๐๐ บาท ๒,๙๐๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔ จัดซ้ือกระเป๋าเอกสารพร้อม 4,295.00         4,295.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตแอนด์ ร้านสปอร์ตแอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๔/๒๕๖๑

สกรีนฯ บิวต้ี บิวต้ี ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐
 ๔,๒๙๕.๐๐ บาท ๔,๒๙๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕ จัดซ้ือยาสามัญประจ าบ้าน 395.00           395.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๕/๒๕๖๑

๓๙๕.๐๐ บาท ๓๙๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๔   มกราคม ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมไฟ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๖/๒๕๖๑

หลักและไฟในเต็นท์ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗ จัดจ้างเช่าโรงพระ,เก้าอ้ี,โต๊ะ 7,550.00         7,550.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี  โจมสว่าง นางเสาวณี  โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๗/๒๕๖๑

พร้อมผ้าปู และเต็นท์พร้อมผ้า ๗,๕๕๐.๐๐ บาท ๗,๕๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐
เพดาน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,647.80         1,647.80         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๑,๖๔๗.๘๐ บาท ๑,๖๔๗.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๙ จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดาน 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี  โจมสว่าง นางเสาวณี  โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๖/๒๕๖๑
และพัดลม ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการป้องกันและ 875.00           875.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๘/๒๕๖๑

ลดอุบัติเหตุทางถนน(กาแฟ, ๘๗๕.๐๐ บาท ๘๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
โอวัลตินส าเร็จรูปฯ)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๔   มกราคม ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๑ จัดซ้ือยาสามัญประจ าบ้าน 325.00           325.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๙/๒๕๖๑

 ๓๒๕.๐๐ บาท ๓๒๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒ จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดาน 2,100.00         2,100.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๐/๒๕๖๑

และเก้าอ้ี ๒,๑๐๐.๐๐ บาท ๒,๑๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐
  จ ากัด เหมาะสมภายใน

 ๖,๘๐๔.๖๗ บาท วงเงินงบประมาณ
๑๓ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๑/๒๕๖๑

 ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔ จัดจ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ค 4,280.00         4,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ไฟเบอร์ หจก.อินเตอร์ไฟเบอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๔/๒๕๖๑

กล้องวงจรปิด เทคเซอร์วิส เทคเซอร์วิส ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๔,๒๘๐.๐๐ บาท ๔,๒๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕ จัดจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง 1,800.00         1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทวีผลวัฒนา ร้านทวีผลวัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๕/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๔๘ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท ๑,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี  ๑๔   มกราคม 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
๑๖ จัดจ้างซักผ้าผูกในงานรัฐพิธี 1,620.00         1,620.00         เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๐/๒๕๖๑

 ๑,๖๒๐.๐๐ บาท ๑,๖๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดซ้ือน้ าด่ืมขวดเล็ก,น้ าแข็ง 1,780.00         1,780.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๐/๒๕๖๑

โครงการป้องกันและลดอุบัติ ๑,๗๘๐.๐๐ บาท ๑,๗๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เหตุทางถนนฯ  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘ จัดจ้างท าป้ายโครงการฯ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๒/๒๕๖๑

โครงการป้องกันและลดอุบัติ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เหตุทางถนนฯ  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน 3,700,000.00  4,015,400.00  e-bidding หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๓/๒๕๖๑(ส.๔/๒๕๖๑)

กรีตเสริมเหล็กสายปะทิว- ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ท่าแซะ ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐ โครงการเสริมผิวไหล่ทาง 296,690.00    311,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๔/๒๕๖๑(ส.๕/๒๕๖๑)

สายปะทิว-ท่าแซะ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
(หน้าท่ีท าการไปรษณีย์-ห้วย ๒๙๖,๖๙๐.๐๐ บาท ๒๙๖,๖๙๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
อ้ายแพะ) วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๔   มกราคม ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๙/๒๕๖๑

ส าหรับรถจักรยานยนต์ กมย ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๘ เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 304.95           304.95           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๓๐๔.๙๕ บาท ๓๐๔.๙๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 898.80           898.80           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๘๙๘.๘๐ บาท ๘๙๘.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 492.20           492.20           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๖/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๔๙๒.๒๐ บาท ๔๙๒.๒๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,268.40         2,268.40         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๒,๒๖๘.๔๐ บาท ๒,๒๖๘.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๔   มกราคม ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 80.00             80.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๒/๒๕๖๑

 ๘๐.๐๐ บาท ๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 4,213.00         4,213.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๘/๒๕๖๑

ล่ืนส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ๔,๒๑๓.๐๐ บาท ๔,๒๑๓.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๔๔ เหมาะสมภายใน
และรถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๒๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 3,342.40         3,342.40         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๙/๒๕๖๑
ล่ืนส าหรับรถ บจ ๑๔๑๗ และ 3,342.4๐ บาท 3,342.4๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๐
รถดับเพลิง ๘๐-๖๐๐๐ เหมาะสมภายใน
และรถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๔   มกราคม ๒๕๖๑


