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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดซ้ือซ่อมแซมรถบรรทุกน้้ำ 142,777.59    142,777.59    เฉพำะเจำะจง บริษัทชุมพรปรำณีต บริษัทชุมพรปรำณีต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๐/๒๕๖๑

หมำยเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๐๗ ยนต์ จ้ำกัด ยนต์ จ้ำกัด ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๑๔๒,๗๗๗.๕๙ บำท ๑๔๒,๗๗๗.๕๙ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒ จัดจ้ำงซ่อมแซมมิกซ์เซอร์ 1,300.00         1,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย จันทยงค์ นำยสมชำย จันทยงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๑/๒๕๖๑

เคร่ืองขยำยเสียง ๑,๓๐๐.๐๐ บำท ๑,๓๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓ จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองขยำย 1,600.00         1,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย จันทยงค์ นำยสมชำย จันทยงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๒/๒๕๖๑

เสียงระบบไร้สำย,ซ่อมแผง ๑,๖๐๐.๐๐ บำท ๑,๖๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
วงจร,แผงวงจรแบตเตอร์ร่ี  เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๔ จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 1,300.00         1,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กยำนยนต์ ร้ำนเล็กยำนยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๓/๒๕๖๑

  ๑,๓๐๐.๐๐ บำท ๑,๓๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๕ จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,915.00         1,915.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปะทิวมินิมำร์ท ร้ำนปะทิวมินิมำร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๕/๒๕๖๑

 ๑,๙๑๕.๐๐ บำท ๑,๙๑๕.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและ 18,780.00      18,780.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท สงวนยำงยนต์ บริษัท สงวนยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๖/๒๕๖๑

ขนส่ง (ยำงรถบรรทุกขยะ ชุมพร จ้ำกัด ชุมพร จ้ำกัด ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
หมำยเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕) ๑๘,๗๘๐.๐๐ บำท ๑๘,๗๘๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๗ จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฯ 380.00           380.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๗/๒๕๖๑

โครงกำรออกก้ำลังกำยเพ่ือ ๓๘๐.๐๐ บำท ๓๘๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
สุขภำพ   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๘ จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 500.00           500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลสมบัติ ร้ำนไพศำลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๑/๒๕๖๑

๕๐๐.๐๐ บำท ๕๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
  เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๙ จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,866.00         1,866.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๒/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๑,๘๖๖.๐๐ บำท ๑,๘๖๖.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๐ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 250.00           250.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๕/๒๕๖๑

๒๕๐.๐๐ บำท ๒๕๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
  เหมำะสมภำยใน

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๑ จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอม 600.00           600.00           เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๖/๒๕๖๑

พิวเตอร์ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
 ๖๐๐.๐๐ บำท ๖๐๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๒ จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอม 650.00           650.00           เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๗/๒๕๖๑

พิวเตอร์ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๖๕๐.๐๐ บำท ๖๕๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๓ จัดจ้ำงสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้้ำ 3,000.00         3,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวิวัฒน์ นำยวิวัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๘/๒๕๖๑

ตลำดสด ลิมปิยโกศล ลิมปิยโกศล ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๓,๐๐๐.๐๐ บำท ๓,๐๐๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๔ จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,866.00         1,866.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๒/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๑,๘๖๖.๐๐ บำท ๑,๘๖๖.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๕ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 250.00           250.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๕/๒๕๖๑

๒๕๐.๐๐ บำท ๒๕๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๑



  เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖ จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 780.00           780.00           เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๐/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
 ๗๘๐.๐๐ บำท ๗๘๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๗ จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฯ 444.00           444.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพูนทรัพย์ ร้ำนพูนทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๑/๒๕๖๑

โครงกำรออกก้ำลังกำยเพ่ือ ๔๔๔.๐๐ บำท ๔๔๔.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
สุขภำพ   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,059.30         1,059.30         เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๒/๒๕๖๑

 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๑,๐๕๙.๓๐ บำท ๑,๐๕๙.๓๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๙ จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 1,080.00         1,080.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กยำนยนต์ ร้ำนเล็กยำนยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๓/๒๕๖๑

๑,๐๘๐.๐๐ บำท ๑,๐๘๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
  เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒๐ จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฯ 500.00           500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิสำเภสัช ร้ำนสุนิสำเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๗/๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๑



โครงกำรรณรงค์ป้องกันควบคุม ๕๐๐.๐๐ บำท ๕๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
โรคไข้เลือดออก   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 6,600.00         6,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๘/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
 ๖,๖๐๐.๐๐ บำท ๖,๖๐๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒๒ จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 6,600.00         6,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๑/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
 ๖,๖๐๐.๐๐ บำท ๖,๖๐๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒๓ จัดจ้ำงซ่อมแซมรถตู้ 2,922.17         2,922.17         เฉพำะเจำะจง บริษัทโตโยต้ำชุมพร บริษัทโตโยต้ำชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๓/๒๕๖๑

หมำยเลขทะเบียน นข ๑๐๗๒ ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
 จ้ำกัด จ้ำกัด เหมำะสมภำยใน

๒,๙๒๒.๑๗ บำท ๒,๙๒๒.๑๗ บำท วงเงินงบประมำณ
๒๔ ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 13,827.00      13,827.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๐/๒๕๖๑

 ๑๓,๘๒๗.๐๐ บำท ๑๓,๘๒๗.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

  วงเงินงบประมำณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



๒๕ ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 84.24             84.24             เฉพำะเจำะจง ร้ำนท.บริกำร ร้ำนท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๕/๒๕๖๑
ส้ำหรับรถจักรยำนยนต์ กมย ๘๔.๒๔ บำท ๘๔.๒๔ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๔๘ ชุมพร   เหมำะสมภำยใน

  วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖ ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 85.74             85.74             เฉพำะเจำะจง ร้ำนท.บริกำร ร้ำนท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๖/๒๕๖๑

ส้ำหรับรถจักรยำนยนต์ กลจ ๘๕.๗๔ บำท ๘๕.๗๔ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๒๔๐ ชุมพร   เหมำะสมภำยใน

  วงเงินงบประมำณ
๒๗ ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 970.20           970.20           เฉพำะเจำะจง ร้ำนท.บริกำร ร้ำนท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๒/๒๕๖๑

ส้ำหรับรถกระเช้ำ หมำยเลข ๙๗๐.๒๐ บำท ๙๗๐.๒๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมำะสมภำยใน

  วงเงินงบประมำณ
๒๘ ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,742.00         2,742.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนท.บริกำร ร้ำนท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๓/๒๕๖๑

ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง ๒,๗๔๒.๐๐ บำท ๒,๗๔๒.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
กข ๕๙๔๔ ,รถตู้ นข ๑๐๗๒   เหมำะสมภำยใน

  วงเงินงบประมำณ
๒๙ ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,807.30         4,807.30         เฉพำะเจำะจง ร้ำนท.บริกำร ร้ำนท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๔/๒๕๖๑

ส้ำหรับเคร่ืองเล่ือยยนต์, 4,807.3๐ บำท 4,807.3๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๘๐-๙๐๐๗,บจ ๑๔๑๗   เหมำะสมภำยใน

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๑



  วงเงินงบประมำณ
๓๐ ค่ำกำแฟส้ำเร็จรูป 184.00           184.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปะทิวมินิมำร์ท ร้ำนปะทิวมินิมำร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๓/๒๕๖๑

 ๑๘๔.๐๐ บำท ๑๘๔.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๙ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 210.00           210.00           เฉพำะเจำะจง นำงกัลยำ ศีลบุตร นำงกัลยำ ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๐/๒๕๖๑

 ๒๑๐.๐๐ บำท ๒๑๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน
 วงเงินงบประมำณ

๓๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 949.20           949.20           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๑/๒๕๖๑
ล่ืน ส้ำหรับรถบรรทุกกระเช้ำ ๙๔๙.๒๐ บำท ๙๔๙.๒๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑
หมำยเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 140.90           140.90           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๒/๒๕๖๑

ล่ืน ส้ำหรับเคร่ืองเล่ือยยนต์ 140.9๐ บำท 140.9๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 3,832.80         3,832.80         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๓/๒๕๖๑

ล่ืน ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง ๓,๘๓๒.๔๐ บำท ๓,๘๓๒.๔๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑



หมำยเลขทะเบียน กข ๕๙๔๔   เหมำะสมภำยใน
รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมำณ

๓๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 16,247.82      16,247.82      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๔/๒๕๖๑
ล่ืน ส้ำหรับรถรรทุกขยะ ๑๖,๒๔๗.๘๒ บำท ๑๖,๒๔๗.๘๒ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑
หมำยเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕   เหมำะสมภำยใน
๘๐-๖๒๖๑,เคร่ืองตัดหญ้ำ วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 168.18           168.18           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๕/๒๕๖๑

ล่ืน ส้ำหรับรถจักรยำนยนต์ ๑๖๘.๑๘ บำท ๑๖๘.๑๘ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑
ขขง ๑๙๘   เหมำะสมภำยใน
 วงเงินงบประมำณ

๓๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 958.72           958.72           เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๙/๒๕๖๑
 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
 ๙๕๘.๗๒ บำท ๙๕๘.๗๒ บำท เหมำะสมภำยใน
 วงเงินงบประมำณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


