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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,190.00         1,190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๗/๒๕๖๑

 ๑,๑๙๐.๐๐ บาท ๑,๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 3,120.00         3,120.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการ ร้านชัยเจริญการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๑/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๖๑ ไฟฟ้า ไฟฟ้า ครบถ้วนเสนอราคา   ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๓,๑๒๐.๐๐ บาท ๓,๑๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,060.00         1,060.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๗/๒๕๖๑

 ๑,๐๖๐.๐๐ บาท ๑,๐๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔ จัดจ้างอาหารกลางวันพร้อม 1,050.00         1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสวนหมาก ร้านสวนหมาก มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๘/๒๕๖๑

เคร่ืองด่ืม ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕ จัดจ้างท าป้ายโครงการสัตว์ 1,800.00         1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ สาขา ร้านวิจิตรศิลป์ สาขา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๓/๒๕๖๑

ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ ปะทิว ปะทิว ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑,๘๐๐.๐๐ บาท ๑,๘๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   มิถุนายน  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,050.74         1,050.74         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๕๐.๗๔ บาท ๑,๐๕๐.๗๔ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗ จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดาน 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๔/๒๕๖๑

และพัดลม เพ่ือใช้ในโครงการ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๕/๒๕๖๑

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปลอดภัยฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๖/๒๕๖๑

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ๓๖๐.๐๐ บาท ๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปลอดภัยฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือกาแฟส าเร็จรูป 170.00           170.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๘/๒๕๖๑

 ๑๗๐.๐๐ บาท ๑๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๔   มิถุนายน  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 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 95.23             95.23             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๙๕.๒๓ บาท ๙๕.๒๓ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 729.74           729.74           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๐/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๗๒๙.๗๔ บาท ๗๒๙.๗๔ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 37.45             37.45             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๑/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๓๗.๔๕ บาท ๓๗.๔๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 101.65           101.65           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๒/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑๐๑.๖๕ บาท ๑๐๑.๖๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 58.85             58.85             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   มิถุนายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑



 ๕๘.๘๕ บาท ๕๘.๘๕ 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
๑๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,050.74         1,050.74         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๕๐.๗๔ บาท ๑,๐๕๐.๗๔ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,080.70         1,080.70         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๖/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๘๐.๗๐ บาท ๑,๐๘๐.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,198.40         1,198.40         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๗/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑,๑๙๘.๔๐ บาท ๑,๑๙๘.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,696.40         2,696.40         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๒,๖๙๖.๔๐ บาท ๒,๖๙๖.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 69.55             69.55             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๙/๒๕๖๑

วันท่ี   ๑๔   มิถุนายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว



 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๖๙.๕๕ บาท ๖๙.๕๕ 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
๒๑ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,455.20         1,455.20         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 1,455.2๐ บาท 1,455.2๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดซ้ือน้ าด่ืม 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๒/๒๕๖๑

 ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 89.34             89.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๓/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๘๙.๓๔ บาท ๘๙.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,026.20         1,026.20         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๔/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถกระเช้า ๑,๐๒๖.๒๐ บาท ๑,๐๒๖.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   มิถุนายน  ๒๕๖๑



๒๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 4,398.00         4,398.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๘/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วน ๔,๓๙๘.๐๐ บาท ๔,๓๙๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลาง กข ๕๙๔๔,รถตู้   เหมาะสมภายใน
นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖ จัดซ้ือน้ าด่ืม 180.00           180.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๘/๒๕๖๑

 ๑๘๐.๐๐ บาท ๑๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗ จัดซ้ือน้ าด่ืม 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๔/๒๕๖๑

 ๑๐๐.๐๐ บาท ๑๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 210.00           210.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๕/๒๕๖๑

 ๒๑๐.๐๐ บาท ๒๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   มิถุนายน  ๒๕๖๑



วงเงินงบประมาณ
๓๐ จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรถพิษ 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง คลีนิกหมอวิชัยรักษา คลีนิกหมอวิชัยรักษา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๔/๒๕๖๑ (e-GP)

สุนัขบ้า สัตว์ สัตว์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐.๐๐ 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
๓๑ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,540.00      16,540.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๕/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๑๖,๕๔๐.๐๐ บาท ๑๖,๕๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,880.72         5,880.72         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕,๘๘๐.๗๒ บาท ๕,๘๘๐.๗๒ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,080.36         5,080.36         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕,๐๘๐.๓๖. บาท ๕,๐๘๐.๓๖. บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 11,600.00      11,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรวย รวยการยาง ร้านรวย รวยการยาง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๗/๒๕๖๑ (e-GP)

ขนส่ง ๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท ๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๔   มิถุนายน  ๒๕๖๑



   เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๓๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,334.00         5,334.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๘/๒๕๖๑ (e-GP)
 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕,๓๓๔.๐๐ บาท ๕,๓๓๔.๐๐ 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
๓๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 15,322.40      15,322.40      เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๙/๒๕๖๑ (e-GP)

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑๕,๓๒๒.๔๐ บาท ๑๕,๓๒๒.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,950.00      11,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๐/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘ จัดจ้างท าป้ายพระบรมฉายา 34,240.00      34,240.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕/๒๕๖๑ (e-GP)

ลักษณ์ฯ ๓๔,๒๔๐.๐๐ บาท ๓๔,๒๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ส าหรับ 67,837.60      67,837.60      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า- สหกรณ์โคนมชะอ า- มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑/๒๕๖๑ (e-GP)

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๔   มิถุนายน  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑



เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยทราย จ ากัด ห้วยทราย จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บ้านบางสน ๖๗,๘๓๗.๖๐ บาท ๖๗,๘๓๗.๖๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ส าหรับ 531,097.00    531,097.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า- สหกรณ์โคนมชะอ า- มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒/๒๕๖๑ (e-GP)

เด็กโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ห้วยทราย จ ากัด ห้วยทราย จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕๓๑,๐๙๗.๐๐ บาท ๕๓๑,๐๙๗.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ


