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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดจ้างท าป้ายโครงการป้องกัน 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๒๔/๒๕๖๑

และลดอุบัติเหตุทางถนนใน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ เมษายน  ๒๕๖๑
ช่วงเทศกาลต่างๆ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๒๗/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณี ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ เมษายน  ๒๕๖๑
สงกรานต์   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,035.00         1,035.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๒๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณี ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ เมษายน ๒๕๖๑
สงกรานต์ ๑,๐๓๕.๐๐ บาท ๑,๐๓๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง เพ่ือใช้ 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิฆัมพร นางสาวทิฆัมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๑/๒๕๖๑

ในโครงการจัดงานประเพณี เวชกุล เวชกุล ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
สงกรานต์ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕ ค่าจัดซ้ือพวงมาลัยดอกมะลิ 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง นายยุทยา โลหะจีรัง นายยุทยา โลหะจีรัง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๓/๒๕๖๑

เพ่ือใช้ในโครงการจัดงาน ๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ประเพณีวันสงกรานต์   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ ค่าจ้างท าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ญทิพย์ น.ส.เพ็ญทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๔/๒๕๖๑

เพ่ือใช้ในโครงการจัดงาน เพ็งอินทร์ เพ็งอินทร์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ประเพณีวันสงกรานต์ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 675.00           675.00           เฉพาะเจาะจง นางสุมามาลย์ นางสุมามาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๕/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณี เกียรติวิชัยงาม เกียรติวิชัยงาม ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ เมษายน  ๒๕๖๑
สงกรานต์ ๖๗๕.๐๐ บาท ๖๗๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,750.00         2,750.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๖/๒๕๖๑

โครงการป้องกันและลดอุบัติ ๒,๗๕๐.๐๐ บาท ๒,๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ เมษายน ๒๕๖๑
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   เหมาะสมภายใน
ต่าง ๆ วงเงินงบประมาณ

๙ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,560.00         1,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๗/๒๕๖๑
โครงการป้องกันและลดอุบัติ ๑,๕๖๐.๐๐ บาท ๑,๕๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   เหมาะสมภายใน
ต่าง ๆ วงเงินงบประมาณ

๑๐ ค่ายาสามัญประจ าบ้าน 1,080.00         1,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๘/๒๕๖๑
เพ่ือใช้ในโครงการป้องกันและ ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ   เหมาะสมภายใน

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑



วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๑ ค่าเช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดานและ 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๙/๒๕๖๑

พัดลม เพ่ือใช้ในโครงการ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง   เหมาะสมภายใน
ถนนฯ วงเงินงบประมาณ

๑๒ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 3,006.70         3,006.70         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๔๓/๒๕๖๑
โครงการจัดงานประเพณีวัน ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑
สงกรานต์ ๓,๐๐๖.๗๐ บาท ๓,๐๐๖.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓ ค่าเช่าพ้ืนท่ีในการจัดเก็บข้อมูล 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดด้ิงแพลน บริษัท เรดด้ิงแพลน มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๔/๒๕๖๑

ของเว็บไซค์เทศบาลต าบล เน็ต จ ากัด เน็ต จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ เมษายน ๒๕๖๑
ปะทิว ๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๔ ค่าจ้างซ่อมแซมแม่ป๊ัมครัชล่าง 2,043.00         2,043.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สงวนยางยนต์ บริษัท สงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๐/๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๖๑ ชุมพรจ ากัด ชุมพรจ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
 ๒,๐๔๓.๐๐ บาท ๒,๐๔๓.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๕ ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 3,280.00         3,280.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๑/๒๕๖๑
กมล ๔๘ ๓,๒๘๐.๐๐ บาท ๓,๒๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



   เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖ ค่าจ้างซ่อมแซมสวิทซ์กุญแจ 2,260.00         2,260.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๓/๒๕๖๑

รถ จักรยานยนต์ กลจ ๒๔๐ ๒,๒๖๐.๐๐ บาท ๒,๒๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๗ ค่าจ้างท าป้ายแสดงจุดพ้ืนท่ี 2,675.00         2,675.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๕/๒๕๖๑
เส่ียงภัยฯ ๒,๖๗๕.๐๐ บาท ๒,๖๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,970.00         1,970.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๖/๒๕๖๑

 ๑,๙๗๐.๐๐ บาท ๑,๙๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๙ ค่าวัสดุก่อสร้าง 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๘/๒๕๖๑
 ๓๖๐.๐๐ บาท ๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๐ ค่าวัสดุการเกษตร 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๙/๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



 ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ ค่าวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๐/๒๕๖๑

 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๒ ค่าจ้างซักผ้าผูกท่ีใช้ในงานรัฐ 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๑/๒๕๖๑
พิธี ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ ค่าวัสดุการเกษตร 1,160.00         1,160.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๒/๒๕๖๑

 ๑,๑๖๐.๐๐ บาท ๑,๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๔ ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,770.00         2,770.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๓/๒๕๖๑
 ๒,๗๗๐.๐๐ บาท ๒,๗๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
แบบ สขร.๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



๒๕ ค่าวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๔/๒๕๖๑
 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 210.00           210.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๕/๒๕๖๑

 ๒๑๐.๐๐ บาท ๒๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๗ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๖/๒๕๖๑
 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับ 17,700.00      17,700.00      เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ กาญจนี นายสัมพันธ์ กาญจนี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๗/๒๕๖๑

อากาศห้องช่าง,ห้องประชุม ๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท ๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
ใหญ่,ห้องคลัง,ห้องผู้บริหาร,   เหมาะสมภายใน
ห้องส านักปลัด วงเงินงบประมาณ

๒๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๘/๒๕๖๑
 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑



 วงเงินงบประมาณ
๓๐ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๑/๒๕๖๑

 ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๒/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 590.00           590.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๓/๒๕๖๑
 ๕๙๐.๐๐ บาท ๕๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓ จัดซ้ือค่าวัสดุก่อสร้าง 3,691.50         3,691.50         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 ๓,๖๙๑.๕๐ บาท ๓,๖๙๑.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๔ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 190.00           190.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๕/๒๕๖๑
 ๑๙๐.๐๐ บาท ๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๕ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 80.00             80.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๖/๒๕๖๑
 ๘๐.๐๐ บาท ๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๗/๒๕๖๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน โกศล โกศล ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๗ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๙/๒๕๖๑
ตลาดสดเทศบาลต าบลปะทิว โกศล โกศล ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๘ จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๐/๒๕๖๑
"โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินฯ" ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๒/๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๐ วัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ในโครง 4,760.00         4,760.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๓/๒๕๖๑
การฟันสวยย้ิมใส ๔,๗๖๐.๐๐ บาท ๔,๗๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๑ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,939.00         1,939.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๔/๒๕๖๑

 ๑,๙๓๙.๐๐ บาท ๑,๙๓๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 286.00           286.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์ ร้านพูนทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๖/๒๕๖๑
โครงการจัดงานประเพณี ๒๘๖.๐๐ บาท ๒๘๖.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
สงกรานต์   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๓ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,810.00         1,810.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๗/๒๕๖๑
 ๑,๘๑๐.๐๐ บาท ๑,๘๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑



๔๔ จัดซ้ือกาแฟส าเร็จรูป,โอวัลติน 205.00           205.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๘/๒๕๖๑
ส าเร็จรูป ๒๐๕.๐๐ บาท ๒๐๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๕ จัดซ้ือขนม,น้ าด่ืม,แก้วกระดาษ 530.00           530.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๙/๒๕๖๑
 ๕๓๐.๐๐ บาท ๕๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๖ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,939.00         1,939.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๔/๒๕๖๑

 ๑,๙๓๙.๐๐ บาท ๑,๙๓๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๗ จัดซ้ือน้ าด่ืม 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๙/๒๕๖๑
 ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง โรงกลึงกุ้งปะทิว โรงกลึงกุ้งปะทิว มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๐/๒๕๖๑
 ๓๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



 วงเงินงบประมาณ
๔๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 379.85           379.85           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๒/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๓๗๙.๘๕ บาท ๓๗๙.๘๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 240.75           240.75           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๖/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๒๔๐.๗๕ บาท ๒๔๐.๗๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๕๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 37.45             37.45             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๗/๒๕๖๑
  ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

 ๓๗.๔๕ บาท ๓๗.๔๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 524.30           524.30           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๘/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๕๒๔.๓๐ บาท ๕๒๔.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 513.60           513.60           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๐/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



 ๕๑๓.๖๐ บาท ๕๑๓.๖๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 930.90           930.90           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๑/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๙๓๐.๙๐ บาท ๙๓๐.๙๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 170.13           170.13           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๒/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๑๗๐.๑๓ บาท ๑๗๐.๑๓ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๕๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 197.95           197.95           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๑๙๗.๙๕ บาท ๑๙๗.๙๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 363.80           363.80           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๔/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๓๖๓.๘๐ บาท ๓๖๓.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 121.98           121.98           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๕/๒๕๖๑

วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว



 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๑๒๑.๙๘ บาท ๑๒๑.๙๘ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๕๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 944.28           944.28           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๖/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๙๔๔.๒๘ บาท ๙๔๔.๒๘ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๐ จัดจ้างซักผ้าท่ีใช้ผูกในงานรัฐ 2,920.00         2,920.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๒/๒๕๖๑
พิธี ๒,๙๒๐.๐๐ บาท ๒,๙๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖๑ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศีลบุตร นางกัลยา  ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๔/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๒ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 160.00           160.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศีลบุตร นางกัลยา  ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๘/๒๕๖๑
 ๑๖๐.๐๐ บาท ๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



๖๓ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 357.00           357.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศีลบุตร นางกัลยา  ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๙/๒๕๖๑
 ๓๕๗.๐๐ บาท ๓๕๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๔ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 252.00           252.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศีลบุตร นางกัลยา  ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๒/๒๕๖๑
 ๒๕๒.๐๐ บาท ๒๕๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 92.34             92.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๒/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๙๒.๓๔ บาท ๙๒.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,421.00         1,421.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๓/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถดับเพลิง ๑,๔๒๑.๐๐ บาท ๑,๔๒๑.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
 ๘๐-๖๐๐๐   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 176.28           176.28           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๔/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๑๗๖.๒๘ บาท ๑๗๖.๒๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑



 วงเงินงบประมาณ
๖๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 179.58           179.58           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๑๗๙.๕๘ บาท ๑๗๙.๕๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 4,535.43         4,535.43         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๗/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วน 4535.43 บาท 4535.43 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
กลาง กข ๕๙๔๔,รถตู้ ๑๐๗๒   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๗๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 19,577.06      19,577.06      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๒/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๑๙,๕๗๗.๐๖ บาท ๑๙,๕๗๗.๐๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๓๕,เคร่ืองตัดหญ้า,   เหมาะสมภายใน
เคร่ืองพ่นหมอกควัน วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๑ จัดซ้ือไม้ซ่อมโต๊ะ 15,990.00      15,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าแซะค้าไม้ หจก.ท่าแซะค้าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๑๕,๙๙๐.๐๐ บาท ๑๕,๙๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๗๒ จัดซ้ือดอกไม้ 12,175.00      12,175.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด (นิ) ร้านดอกไม้สด (นิ) มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๒/๒๕๖๑ (e-GP)
 ๑๒,๑๗๕.๐๐ บาท ๑๒,๑๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๗๓ จัดจ้างเหมาแตรวง 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชุมพล  หอมช่ืน นายชุมพล  หอมช่ืน มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๑/๒๕๖๑ (e-GP)
 ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๗๔ จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์,เก้าอ้ี 7,600.00         7,600.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๒/๒๕๖๑ (e-GP)
 ๗,๖๐๐.๐๐ บาท ๗,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๗๕ จัดจ้างแต่งหน้าท าผมพร้อมเช่า 5,300.00         5,300.00         เฉพาะเจาะจง นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๓/๒๕๖๑ (e-GP)
ชุด ๕,๓๐๐.๐๐ บาท ๕,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๖ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 15,577.38      15,577.38      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทโตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๔/๒๕๖๑ (e-GP)

หมายเลขทะเบียน บจ ๑๔๑๗ ๑๕,๕๗๗.๓๘ บาท ๑๕,๕๗๗.๓๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑


