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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดจ้างซักผ้าผูกในงานรัฐพิธี 1,970.00         1,970.00         เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๑/๒๕๖๑

 ๑,๙๗๐.๐๐ บาท ๑,๙๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ มกราคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 1,935.00         1,935.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๓/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๙๓๕.๐๐ บาท ๑,๙๓๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓ จัดจ้างท าป้าย 9,050.00         9,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๕/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๙,๐๕๐.๐๐ บาท ๙,๐๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ มกราคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมไฟ 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๖/๒๕๖๑

และปล๊ักไฟในเต็นท์ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕ จัดจ้างเช่าเวทีมีหลังคาพร้อม 17,000.00      17,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญกนกภรณ์ น.ส.ธัญกนกภรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๗/๒๕๖๑

แสง สี เสียง กาญจนเพ็ญ กาญจนเพ็ญ ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดซ้ือของขวัญของรางวัล 31,950.00      31,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปาณิศาศึกษาภัณฑ์ ร้านปาณิศาศึกษาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๓๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๓๑,๙๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๗ จัดซ้ือของรางวัลส าหรับเล่น 4,700.00         4,700.00         เฉพาะเจาะจง นายสมพร  นายสมพร  มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๙/๒๕๖๑
เกมส์ จันทรวิเชียร จันทรวิเชียร ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๔,๗๐๐.๐๐ บาท ๔,๗๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘ จัดซ้ือของรางวัลส าหรับเล่น 725.00           725.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๐/๒๕๖๑

เกมส์ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๗๒๕.๐๐ บาท ๗๒๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวัน 165.85           165.85           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๑/๒๕๖๑

เด็กแห่งชาติ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑๖๕.๘๕ บาท ๑๖๕.๘๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดจ้างเช่าเต็นท์,เต็นท์พร้อมผ้า 13,400.00      13,400.00      เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๒/๒๕๖๑

เพดานและเก้าอ้ี ๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท ๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๑ จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดแก้ว,น้ าแข็ง 2,300.00         2,300.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๓/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒,๓๐๐.๐๐ บาท ๒,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒ จัดซ้ือของขวัญของรางวัล 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปาณิศาศึกษาภัณฑ์ ร้านปาณิศาศึกษาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๔/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

  วงเงินงบประมาณ
๑๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 4,290.70         4,290.70         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๕/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔,๒๙๐.๗๐ บาท ๔,๒๙๐.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 105.00           105.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๖/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐๕.๐๐ บาท ๑๐๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 710.00           710.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์ ร้านพูนทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๗/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๗๑๐.๐๐ บาท ๗๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์ 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 3,480.00         3,480.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๙/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
 ๓,๔๘๐.๐๐ บาท ๓,๔๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดซ้ือดอกไม้และโอเอซีส 525.00           525.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๑/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
 ๕๒๕.๐๐ บาท ๕๒๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 8,873.00         8,873.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทสงวนยางยนต์ บริษัทสงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๕/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ชุมพร ชุมพร ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
 ๘,๘๗๓.๐๐ บาท ๘,๘๗๓.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (พระบรม 642.00           642.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๗/๒๕๖๑

ฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลท่ี ๖๔๒.๐๐ บาท ๖๔๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ มกราคม ๒๕๖๑
10)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดแต่ง 1,400.00         1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๘/๒๕๖๑

ก่ิงไม้ จ านวน ๒ เคร่ือง ๑,๔๐๐.๐๐ บาท ๑,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองรับสัญ 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจน์พาณิช ร้านกาญจน์พาณิช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๗/๒๕๖๑

ญานระบบไร้สาย จ านวน ๓ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐  มกราคม ๒๕๖๑
เคร่ือง   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 388.00           388.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๘/๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
 ๓๘๘.๐๐ บาท ๓๘๘.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 1,560.00         1,560.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๙/๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๕๖๐.๐๐ บาท ๑,๕๖๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔ จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,001.01         1,001.01         เฉพาะเจาะจง บริษัทฮอนด้าชุมพร บริษัทฮอนด้าชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๔/๒๕๖๑

ขขง ๑๙๘ จ ากัด สาขาปะทิว จ ากัด สาขาปะทิว ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๐๑.๐๑ บาท ๑,๐๐๑.๐๑ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 441.00           441.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๑/๒๕๖๑

พิมพ์) ๔๔๑.๐๐ บาท ๔๔๑.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์ 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) 230.00           230.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๓/๒๕๖๑

 ๒๓๐.๐๐ บาท ๒๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๔/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 86.94             86.94             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๒/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๘๖.๙๔ บาท ๘๖.๙๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๔/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
ยนต์ ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 20,316.22      20,316.22      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๕/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า ๒๐,๓๑๖.๒๒ บาท ๒๐,๓๑๖.๒๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เคร่ืองพ่นหมอกควัน,รถบรรทุก   เหมาะสมภายใน
ขยะ ๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑ วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,954.40         1,954.40         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุก ๑,๙๕๔.๔๐ บาท ๑,๙๕๔.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
กระเช้า หมายเลขทะเบียน   เหมาะสมภายใน
๘๐-๘๔๑๖ วงเงินงบประมาณ

๓๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๗/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
ยนต์ กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 15,801.36      15,801.36      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๖/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า 15,801.36 บาท 15,801.36 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
รถบรรทุกขยะ ๘๐-๖๗๓๕,   เหมาะสมภายใน
๖๒๖๑,เคร่ืองพ่นหมอก วงเงินงบประมาณ

๓๔ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๗/๒๕๖๑
 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๕ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,060.00         1,060.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนด้าชุมพร บริษัท ฮอนด้าชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๑/๒๕๖๑
 สาขาปะทิว สาขาปะทิว ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๖๐.๐๐ บาท ๑,๐๖๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์ 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
๓๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,685.25         1,685.25         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๒/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๖๘๕.๒๕ บาท ๑,๖๘๕.๒๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,492.65         1,492.65         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๓/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๔๙๒.๖๕ บาท ๑,๔๙๒.๖๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 117.70           117.70           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๔/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑๑๗.๗๐ บาท ๑๑๗.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 599.20           599.20           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๕/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๕๙๙.๒๐ บาท ๕๙๙.๒๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 240.75           240.75           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๖/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๒๔๐.๗๕ บาท ๒๔๐.๗๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,767.64         1,767.64         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๗/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๗๖๗.๖๔ บาท ๑,๗๖๗.๖๔ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 262.15           262.15           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๘/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๒๖๒.๑๕ บาท ๒๖๒.๑๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,213.66         4,213.66         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๙/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๔,๒๑๓.๖๖ บาท ๔,๒๑๓.๖๖ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑


