
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส าหรับ 19,000.00                   19,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.001/2564 ลว.20 ต.ค.63

ปฏิบัติงานกองคลัง 19,000.00 19,000.00 ประโยชน์ของทางราชการ

2 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาดอกไม้สด 1,500.00                    1,500.00                   เฉพาะเจาะจง นางจ ารัส  พูผุดรุ่งโรจน์ / 1,500.00 นางจ ารัส  พูผุดรุ่งโรจน์ / 1,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

โทนสีเหลือง ประโยชน์ของทางราชการ

3 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 420.00                       420.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

420.00 421.00 ประโยชน์ของทางราชการ

4 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 150.00                       150.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

150.00 150.00 ประโยชน์ของทางราชการ

5 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 235.00                       235.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

235.00 235.00 ประโยชน์ของทางราชการ

6 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 754.00                       754.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก  บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

จ ากัด (มหาชน) / 754.00 จ ากัด (มหาชน) / 754.00 ประโยชน์ของทางราชการ

7 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 9,765.00                    9,765.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

9,765.00 9,765.00 ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ตลุำคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ตลุำคม  พ.ศ. 2563

8 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง 38,500.00                   38,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์สเตชัน่เนอร่ีกรุ๊ป บริษัท ก.สหภัณฑ์สเตชัน่เนอร่ีกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.016/2563 ลว.29 ก.ย.63

จ ากัด / 38,500.00 จ ากัด / 38,500.01 ประโยชน์ของทางราชการ

9 ค่าปะยางรถยนต์ส่วนราชการ 300.00                       300.00 เฉพาะเจาะจง บุญเลิศการยาง ทับใต้ / 300.00 บุญเลิศการยาง ทับใต้ / 300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

10 จา้งเหมาประกอบอาหาร 725.00                       725.00                     เฉพาะเจาะจง นางเต็มดวง  จนัทร์ปลูก /725.00 นางเต็มดวง  จนัทร์ปลูก /725.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 1/6 ลว.30 ต.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

11 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,126.00                    3,126.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 181/9021 ลว.2 พ.ย.63

3,126.00 3,126.00 ประโยชน์ของทางราชการ

12 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,179.90                    1,179.90                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก  บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 100741/1621965 ลว.19 ต.ค.63

จ ากัด (มหาชน) /1179.90 จ ากัด (มหาชน) / 1179.90 ประโยชน์ของทางราชการ

13 จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองออกก าลังกาย 157,000.00                 150,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์การค้า / 147,000.00 ร้านพงษ์การค้า / 147,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 007/2563 ลว.30 ก.ย.63

กลางแจง้ จ านวน 11 รายการ บริษัท เหล็กไหลการช่าง จ ากัด / ประโยชน์ของทางราชการ

150,000.00

ร้านประสงค์การค้า / 148,500.00





100741/1621965 ลว.19 ต.ค.63


