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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดจ้างผลิตสปอร์ตรถแห่ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจิรัฎฐ์ อิสระวํฒนา นายจิรัฎฐ์ อิสระวํฒนา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๒/๒๕๖๑

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน นนท์ นนท์ ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ปลอดภัยฯ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒ จัดจ้างทําป้ายพิมพ์สต๊ิกเกอร์ 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๑/๒๕๖๑

แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด"จุดเรียนรู้ ๓๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
การจัดการขยะอินทรีย์ฯ"   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,725.00         1,725.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๒/๒๕๖๑

 ๑,๗๒๕.๐๐ บาท ๑,๗๒๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 540.00           540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๓/๒๕๖๑

การแพทย์ ๕๔๐.๐๐ บาท ๕๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๔/๒๕๖๑

 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดจ้างซ่อมแซมกระบอกครัช 2,350.00         2,350.00         เฉพาะเจาะจง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๕/๒๕๖๑

ล่าง รถบรรทุกขยะ ๘๐-๖๒๖๑ ๒,๓๕๐.๐๐ บาท ๒,๓๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,088.00         2,088.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๖/๒๕๖๑

 ๒,๐๘๘๐.๐๐ บาท ๒,๐๘๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘ จัดจ้างทําป้ายไวนิลพระบรม 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๗/๒๕๖๑

ฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลท่ี ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๐ พร้อมใส่โครงไม้   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอม 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๘/๒๕๖๑

พิวเตอร์ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,400.00         1,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๐/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๑,๔๐๐.๐๐ บาท ๑,๔๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๑ จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 3,820.00         3,820.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๑/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๓,๘๒๐.๐๐ บาท ๓,๘๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๒/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓ จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 4,100.00         4,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๓/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๔,๑๐๐.๐๐ บาท ๔,๑๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00         1,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๔/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๑,๙๐๐.๐๐ บาท ๑,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕ จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 840.00           840.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๕/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๘๔๐.๐๐ บาท ๘๔๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 320.00           320.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๖/๒๕๖๑

  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๓๒๐.๐๐ บาท ๓๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 820.00           820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๗/๒๕๖๑

  ๘๒๐.๐๐ บาท ๘๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘ จัดจ้างทําป้ายคณะกรรมการ 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๑/๒๕๖๑

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๔/๒๕๖๑

 ๘๐-๖๗๓๕ ชุมพร  ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐ จัดจ้างทําป้ายพิมพ์สต๊ิกเกอร์ 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๐๐/๒๕๖๑

ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตาราง  ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมประจําวัน ศพด.   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 120.00           120.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๑/๒๕๖๑

  ๑๒๐.๐๐ บาท ๑๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดจ้างทําป้ายป้ายไวนิลประชา 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๔/๒๕๖๑

สัมพันธ์ "รณรงค์ป้องกันเด็ก  ๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
จมนํ้าฯ"   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200.00         4,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๕/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔,๒๐๐.๐๐ บาท ๔,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200.00         4,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๖/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔,๒๐๐.๐๐ บาท ๔,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,900.00         2,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๘/๒๕๖๑

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีฯ  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒,๙๐๐.๐๐ บาท ๒,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  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
๒๖ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 820.00           820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๙/๒๕๖๑

  ๘๒๐.๐๐ บาท ๘๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,585.00         1,585.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๐/๒๕๖๑

  ๑,๕๘๕.๐๐ บาท ๑,๕๘๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,950.00         1,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๑/๒๕๖๑

  ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙ จัดซ้ือชุดกีฬา เพ่ือใช้ในโครง 3,800.00         3,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.เจ.สปอร์ต ร้านเอ็ม.เจ.สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๙/๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬา นักเรียนฯ  ๓,๘๐๐.๐๐ บาท ๓,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐ จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 555.00           555.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๐/๒๕๖๑

  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๕๕๕.๐๐ บาท ๕๕๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00         1,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๕/๒๕๖๑

  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๑,๙๐๐.๐๐ บาท ๑,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอม 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๖/๒๕๖๑

พิวเตอร์  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,658.00         1,658.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๗/๒๕๖๑

  ๑,๖๕๘.๐๐ บาท ๑,๖๕๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔ จัดจ้างทําแผ่นพลาสติกการ 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๘/๒๕๖๑

กําจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนฯ  ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕ จัดจ้างขุดบ่อซึม 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง นายสมเพศ นายสมเพศ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๙/๒๕๖๑

  ปรอดทอง ปรอดทอง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอม 1,450.00         1,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๐/๒๕๖๑

พิวเตอร์  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๑,๔๕๐.๐๐ บาท ๑,๔๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,194.00         4,194.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๑/๒๕๖๑

  ๔,๑๙๔.๐๐ บาท ๔,๑๙๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘ จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 180.00           180.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ ร้านวิจิตรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๒/๒๕๖๑

"รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดฯ"  ๑๘๐.๐๐ บาท ๑๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,466.35         2,466.35         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๗/๒๕๖๑

  ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๒,๔๖๖.๓๕ บาท ๒,๔๖๖.๓๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐ จัดจ้างทําช้ันวางถังขยะ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์  นายสุวัฒน์  มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๘/๒๕๖๑

  อาทรวัฒนกุล อาทรวัฒนกุล ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 90.57             90.57             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน สําหรับรถจักรยาน  ๙๐.๕๗.๐๐ บาท ๙๐.๕๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,017.45         1,017.45         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๗/๒๕๖๑

หล่อล่ืน สําหรับรถบรรทุก  1,017.45 บาท 1,017.45 บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
กระเช้า ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 90.57             90.57             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๘/๒๕๖๑

หล่อล่ืน สําหรับรถจักรยาน  ๙๐.๕๗ บาท ๙๐.๕๗ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 10,410.90      10,410.90      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๙/๒๕๖๑

หล่อล่ืน สําหรับรถยนต์ บจ  ๑๐,๔๑๐.๙๐ บาท ๑๐,๔๑๐.๙๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๔๑๗,๘๐-๖๐๔๘,๘๐-๙๐๐๗   เหมาะสมภายใน
เคร่ืองเล่ือยยนต์ วงเงินงบประมาณ

๔๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 179.91           179.91           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๑/๒๕๖๑
หล่อล่ืน สําหรับรถจักรยาน  ๑๗๙.๙๑ บาท ๑๗๙.๙๑ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ยนต์ ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 21,493.50      21,493.50      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๒/๒๕๖๑

หล่อล่ืน สําหรับเคร่ืองตัดหญ้า  ๒๑,๔๙๓.๕๐ บาท ๒๑,๔๙๓.๕๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รถบรรทุกขยะ ๘๐-๖๗๓๕,   เหมาะสมภายใน
๘๐-๖๒๖๑,รถนํ้า ๕๐๒๗๔ วงเงินงบประมาณ

๔๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 5,889.00         5,889.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๓/๒๕๖๑
หล่อล่ืน สําหรับรถยนต์ส่วน  ๕,๘๘๙.๐๐ บาท ๕,๘๘๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
กลาง กข ๕๙๔๔ ชุมพร   เหมาะสมภายใน
รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๔๘ จัดซ้ือนํ้าด่ืม 190.00           190.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ดําเนินยุทธ หจก.ดําเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๓/๒๕๖๑
 ๑๙๐.๐๐ บาท ๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

  เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๔๙ จัดซ้ือนํ้าด่ืม 130.00           130.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ดําเนินยุทธ หจก.ดําเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๕/๒๕๖๑
 ๑๓๐.๐๐ บาท ๑๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

  เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๕๐ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๖/๒๕๖๑
 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

  เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  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
๕๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,469.00         5,469.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๕,๔๖๙.๐๐ บาท ๕,๔๖๙.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๒ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,829.00      30,829.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๒/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๓๐,๘๒๙.๐๐ บาท ๓๐,๘๒๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๓ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00         9,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๙,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๔ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00         9,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๔/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๙,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๕ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,950.00      11,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๕/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๕๖ จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 158,816.68    158,816.68    เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 อําเภอท่าแซะ อําเภอท่าแซะ ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๑๕๘,๘๑๖.๖๘ บาท ๑๕๘,๘๑๖.๖๘ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๗ จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ี 9,900.00         9,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ร้านเจริญภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๗/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๙,๙๐๐.๐๐ บาท ๙,๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๘ จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 8,003.00         8,003.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๘,๐๐๓.๐๐ บาท ๘,๐๐๓.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๙ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 21,600.00      21,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.นําโชค ร้าน อ.นําโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๙/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท ๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๐ จัดจ้างซ่อมเคร่ืองรับสัญญาณ 28,419.20      28,419.20      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที.เซอร์วิส หจก.เอส.ที.เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๒๘,๔๑๙.๒๐ บาท ๒๘,๔๑๙.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
เทศบาลต าบลปะทิว

วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  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
๖๑ จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกกระเช้า 57,700.00      57,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ปี ๒๐๐๐ การช่างร้านอู่ปี ๒๐๐๐ การช่างมีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗/๒๕๖๑ (e-GP)

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖ ๕๗,๗๐๐.๐๐ บาท ๕๗,๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๒ จัดจ้างทําป้ายการจัดการขยะ 6,152.50         6,152.50         เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘/๒๕๖๑ (e-GP)

ชุมชน ๖,๑๕๒.๕๐ บาท ๖,๑๕๒.๕๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๓ จัดจ่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.แอร์เซอร์ ร้าน เอส.พี.แอร์เซอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙/๒๕๖๑ (e-GP)

 วิส วิส ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๔ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,208.00         8,208.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๘,๒๐๘.๐๐ บาท ๘,๒๐๘.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๕ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,580.00         7,580.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๗,๕๘๐.๐๐ บาท ๗,๕๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลปะทิว
วันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑


