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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,800.00         2,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๘/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๑
 ๒,๘๐๐.๐๐ บำท ๒,๘๐๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒ จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำร 3,270.00         3,270.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิสำเภสัช ร้ำนสุนิสำเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๙/๒๕๖๑

แพทย์ ๓,๒๗๐.๐๐ บำท ๓,๒๗๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓ 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
๔ 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
๕ จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและ 18,780.00      18,780.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท สงวนยำงยนต์ บริษัท สงวนยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๖/๒๕๖๑

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

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  เมษายน  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 จ ำกัด ชุมพร จ ำกัด 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

โครงกำรออกก ำลังกำยเพ่ือ ๓๘๐.๐๐ บำท ๓๘๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
สุขภำพ   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๘ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,800.00         2,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๘/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๑
 ๒,๘๐๐.๐๐ บำท ๒,๘๐๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๙ จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 3,270.00         3,270.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิสำเภสัช ร้ำนสุนิสำเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๙/๒๕๖๑

 ๓,๒๗๐.๐๐ บำท ๓,๒๗๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๐ จัดซ้ือยำสำมัญประจ ำบ้ำน 615.00           615.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิสำเภสัช ร้ำนสุนิสำเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๑/๒๕๖๑

โครงกำรอบรมและส่งเสริม ๖๑๕.๐๐ บำท ๖๑๕.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๑
กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ   เหมำะสมภำยใน

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 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 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฯ เพ่ือใช้ใน 155.00           155.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปะทิวมินิมำร์ท ร้ำนปะทิวมินิมำร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๒/๒๕๖๑

โครงกำรอบรมและส่งเสริม ๑๕๕.๐๐ บำท ๑๕๕.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๑
กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๒ จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฯ เพ่ือใช้ใน 750.00           750.00           เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๓/๒๕๖๑

โครงกำรอบรมและส่งเสริม ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๑
กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ ๗๕๐.๐๐ บำท ๗๕๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๓ จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฯ เพ่ือใช้ใน 540.00           540.00           เฉพำะเจำะจง นำงมัทนำ ต้ังฐิตะกูล นำงมัทนำ ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๔/๒๕๖๑

โครงกำรอบรมและส่งเสริม ๕๔๐.๐๐ บำท ๕๔๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๑
กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๔ จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฯ เพ่ือใช้ใน 600.00           600.00           เฉพำะเจำะจง นำงโสภิตำ บุญมำก นำงโสภิตำ บุญมำก มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๙/๒๕๖๑

โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ๖๐๐.๐๐ บำท ๖๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๑
ของประชำชนในกำรจัดท ำแผน   เหมำะสมภำยใน
พัฒนำเทศบำลฯ วงเงินงบประมำณ

๑๕ จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฯ เพ่ือใช้ใน 500.00           500.00           เฉพำะเจำะจง นำงเสำวรสเศลำอนันต์ นำงเสำวรสเศลำอนันต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๐/๒๕๖๑
โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ๕๐๐.๐๐ บำท ๕๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑



ของประชำชนในกำรจัดท ำแผน   เหมำะสมภำยใน
พัฒนำเทศบำลฯ วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖ ค่ำพวงมำลำ 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้สด (นิ) ร้ำนดอกไม้สด (นิ) มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๑/๒๕๖๑

 ๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๐๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน
 วงเงินงบประมำณ

๑๗ ค่ำวัสดุโครงกำรฯ เพ่ือใช้ใน 270.00           270.00           เฉพำะเจำะจง นำงมัทนำ ต้ังฐิตะกูล นำงมัทนำ ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๗/๒๕๖๑
โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ๒๗๐.๐๐ บำท ๒๗๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๑
ของประชำชนฯ   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๘ ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 34,490.00      34,490.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ ร้ำนปะทิวกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๘/๒๕๖๑

 ๓๔,๔๙๐.๐๐ บำท ๓๔,๔๙๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๑๙ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,804.00         1,804.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปะทิวมินิมำร์ท ร้ำนปะทิวมินิมำร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๙/๒๕๖๑

 ๑,๘๐๔.๐๐ บำท ๑,๘๐๔.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒๐ ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำย 10,100.00      10,100.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทอำร์.เอส.ที บริษัทอำร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๕/๒๕๖๑

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑



เอกสำร ออโตเมช่ัน จ ำกัด ออโตเมช่ัน จ ำกัด ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑
 ๑๐,๑๐๐.๐๐ บำท ๑๐,๑๐๐.๐๐ บำท 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 ค่ำจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ชุมพร ประณีต บริษัท ชุมพร ประณีต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๖/๒๕๖๑

หมำยเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ยนต์ จ ำกัด ยนต์ จ ำกัด ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๐๐๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน
 วงเงินงบประมำณ

๒๒ ค่ำจ้ำงท ำป้ำยโครงกำรประเพณี 11,000.00      11,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหน่งโฆษณำ ร้ำนเหน่งโฆษณำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๗/๒๕๖๑
วันสงกรำนต์ฯ ๑๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๑,๐๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒๓ ค่ำวัสดุโครงกำรฯ เพ่ือใช้ใน 17,280.00      17,280.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำแซะค้ำไม้ หจก.ท่ำแซะค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๘/๒๕๖๑

โครงกำรจัดงำนประเพณี ๑๗,๒๘๐.๐๐ บำท ๑๗,๒๘๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๑
สงกรำนต์   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒๔ ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำย 18,700.00      18,700.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทอำร์.เอส.ที บริษัทอำร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๙/๒๕๖๑

เอกสำร หมำยเลขทะเบียน ออโตเมช่ัน จ ำกัด ออโตเมช่ัน จ ำกัด ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑
๔๑๗๕๖๐๐๐๔ ๑๘,๗๐๐.๐๐ บำท ๑๘,๗๐๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑



๒๕ ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำย 10,100.00      10,100.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทอำร์.เอส.ที บริษัทอำร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๕/๒๕๖๑
เอกสำร ออโตเมช่ัน จ ำกัด ออโตเมช่ัน จ ำกัด ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑
 ๑๐,๑๐๐.๐๐ บำท ๑๐,๑๐๐.๐๐ บำท 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 วัสดุโครงกำรฯ ส่งเสริมกำรมี 280.00           280.00           เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์.เอส.ที.สเต หจก.อำร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๒๐/๒๕๖๑

ส่วนร่วมของประชำชนในกำร ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๑
จัดท ำแผน ๒๘๐.๐๐ บำท ๒๘๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน
 วงเงินงบประมำณ

๒๗ ค่ำจ้ำงท ำป้ำยโครงกำรประเพณี 11,000.00      11,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหน่งโฆษณำ ร้ำนเหน่งโฆษณำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๗/๒๕๖๑
วันสงกรำนต์ฯ ๑๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๑,๐๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒๘ ค่ำวัสดุโครงกำรฯ เพ่ือใช้ใน 17,280.00      17,280.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำแซะค้ำไม้ หจก.ท่ำแซะค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๘/๒๕๖๑

โครงกำรจัดงำนประเพณี ๑๗,๒๘๐.๐๐ บำท ๑๗,๒๘๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๑
สงกรำนต์   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๒๙ ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำย 18,700.00      18,700.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทอำร์.เอส.ที บริษัทอำร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๙/๒๕๖๑

เอกสำร หมำยเลขทะเบียน ออโตเมช่ัน จ ำกัด ออโตเมช่ัน จ ำกัด ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑
๔๑๗๕๖๐๐๐๔ ๑๘,๗๐๐.๐๐ บำท ๑๘,๗๐๐.๐๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว



วงเงินงบประมำณ
๓๐ ค่ำจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำย 10,100.00      10,100.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทอำร์.เอส.ที บริษัทอำร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๕/๒๕๖๑

เอกสำร ออโตเมช่ัน จ ำกัด ออโตเมช่ัน จ ำกัด ครบถ้วนเสนอรำคำ  ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑
 ๑๐,๑๐๐.๐๐ บำท ๑๐,๑๐๐.๐๐ บำท 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 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลประชำ 400.00           400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหน่งโฆษณำ ร้ำนเหน่งโฆษณำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๘/๒๕๖๑

สัมพันธ์กิจกรรม"สัปดำห์แห่ง ๔๐๐.๐๐ บำท ๔๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๕ มีนำคม  ๒๕๖๑
กำรท ำควำมสะอำดฯ"   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓๒ จัดซ้ือน้ ำด่ืม 200.00           200.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ด ำเนินยุทธ หจก.ด ำเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๕/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บำท ๒๐๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒ มีนำคม  ๒๕๖๑
   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 1,356.00         1,356.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๖/๒๕๖๑

ล่ืน ใช้ในโครงกำรฝึกอบรม ๑,๓๕๖.๐๐ บำท ๑,๓๕๖.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๑๔ มีนำคม  ๒๕๖๑
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓๔ จัดซ้ือน้ ำด่ืม 80.00             80.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ด ำเนินยุทธ หจก.ด ำเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๘/๒๕๖๑

 ๘๐.๐๐ บำท ๘๐.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๑ มีนำคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑



   เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

๓๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,644.87         4,644.87         เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๓/๒๕๖๑
 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๔,๖๔๔.๘๗ บำท ๔,๖๔๔.๘๗ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 337.05           337.05           เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 337.05 บำท 337.05 บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 524.30           524.30           เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๕๒๔.๓๐ บำท ๕๒๔.๓๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 160.50           160.50           เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๑๖๐.๕๐ บำท ๑๖๐.๕๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๓๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 240.75           240.75           เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๔/๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑



 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๒๔๐.๗๕ บำท ๒๔๐.๗๕ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๔๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 187.25           187.25           เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๑๘๗.๒๕ บำท ๑๘๗.๒๕ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 272.85           272.85           เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๖/๒๕๖๑

 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๒๗๒.๘๕ บำท ๒๗๒.๘๕ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๔๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 181.90           181.90           เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๗/๒๕๖๑

 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๑๘๑.๙๐ บำท ๑๘๑.๙๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๔๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,829.70         1,829.70         เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๑,๘๒๙.๗๐ บำท ๑,๘๒๙.๗๐ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑



๔๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 566.03           566.03           เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๙/๒๕๖๑
 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๕๖๖.๐๓ บำท ๕๖๖.๐๓ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๔๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,310.75         1,310.75         เฉพำะเจำะจง หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ หจก.ปะทิวค้ำวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๐/๒๕๖๑

 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๒๙ มีนำคม  ๒๕๖๑
 ๑,๓๑๐.๗๕ บำท ๑,๓๑๐.๗๕ บำท เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 86.64             86.64             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๔/๒๕๖๑

ล่ืนส ำหรับรถจักรยำนยนต์ กมย 86.6๔ บำท 86.6๔ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๓๐ มีนำคม  ๒๕๖๑
๔๘ ชุมพร   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๔๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 1,968.40         1,968.40         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๕/๒๕๖๑

ล่ืนส ำหรับรถกระเช้ำ หมำย ๑,๙๖๘.๔๐ บำท ๑,๙๖๘.๔๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๓๐ มีนำคม  ๒๕๖๑
เลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๔๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 86.64             86.64             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๖/๒๕๖๑

ล่ืนส ำหรับรถจักรยำนยนต์ กลจ ๘๖.๖๔ บำท ๘๖.๖๔ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๓๐ มีนำคม  ๒๕๖๑
๒๔๐ ชุมพร   เหมำะสมภำยใน

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑



วงเงินงบประมำณ
๔๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 86.64             86.64             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๗/๒๕๖๑

ล่ืนส ำหรับรถจักรยำนยนต์ ขขง ๘๖.๖๔ บำท ๘๖.๖๔ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๓๐ มีนำคม  ๒๕๖๑
๑๙๘ ชุมพร   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
๕๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 4,218.00         4,218.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๘/๒๕๖๑

ล่ืนส ำหรับรถดับเพลิง ๘๐- ๔,๒๑๘.๐๐ บำท ๔,๒๑๘.๐๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๓๐ มีนำคม  ๒๕๖๑
๙๐๐๗,บจ ๑๔๑๗   เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๕๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 3,093.20         3,093.20         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๙/๒๕๖๑

ล่ืนส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง ๓,๐๙๓.๒๐ บำท ๓,๐๙๓.๒๐ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๓๐ มีนำคม  ๒๕๖๑
หมำยเลขทะเบียน กข ๕๙๔๔   เหมำะสมภำยใน
รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมำณ

๕๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 15,812.56      15,812.56      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.บริกำร ร้ำน ท.บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๐/๒๕๖๑
ล่ืนส ำหรับรถบรรทุกขยะ ๑๕,๘๑๒.๕๖ บำท ๑๕,๘๑๒.๕๖ บำท ครบถ้วนเสนอรำคำ   ๓๐ มีนำคม  ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑,เคร่ือง   เหมำะสมภำยใน
ตัดหญ้ำ,เคร่ืองตัดชำดัด วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑


