
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ตามโครงการ 7,620.00                    7,620.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 7,620.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 7,620.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.001/2564 ลว.27 ต.ค.63

จดังานประเพณีวนัลอยกระทง ประจ า ประโยชน์ของทางราชการ

ปี 2563

2 จา้งเหมาจดัสถานที่และจา้งเหมาเคร่ือง 89,980.00                   89,980.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย / 89,980.00 นายสมนึก  จนัทร์ย้อย / 89,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.002/2564 ลว.28 ต.ค.63

เสียงตามโครงการจดังานประเพณี ประโยชน์ของทางราชการ

ลอยกระทง ประจ าปี 2563

3 จา้งเหมาจดัท ากระทงลอยน  า กลางสระ 9,900.00                    9,900.00                   เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย /9,900.00 นายสมนึก  จนัทร์ย้อย /9,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.003/2564 ลว.28 ต.ค.63

น  าสวนสาธารณะ พร้อมติดตั ง ประโยชน์ของทางราชการ

4 จดัซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 3,868.00                    3,868.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.507/2563 ลว.2 พ.ย.63

3,868.00 3,868.00 ประโยชน์ของทางราชการ

5 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาดอกไม้สด 1,500.00                    1,500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณเจต / 1,500.00 ร้านดอกไม้คุณเจต / 1,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.006/2564 ลว.26 ต.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

6 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 800.00                       800.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส์ / 800.00 ร้านไอทีเฮ้าส์ / 800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.001/2564 ลว.27 ต.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  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 พฤศจิกำยน  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563

7 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 150.00                       150.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส์ / 150.00 ร้านไอทีเฮ้าส์ / 150.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.002/2564 ลว.2 พ.ย.63

ประโยชน์ของทางราชการ

8 จดัซื อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ  เป็น 52,000.00                   52,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.025/2563 ลว.21 ก.ย.63

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า กรุ๊ป จ ากัด / 52,000.00 กรุ๊ป จ ากัด / 52,000.00 ประโยชน์ของทางราชการ

9 จดัซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 54,007.20                   54,007.20 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย / 54,007.20 ธนาคารกรุงไทย / 54,007.20 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ F000000106396

ประโยชน์ของทางราชการ

10 จา้งเหมาเคร่ืองสูบน  า เพื่อท าการสูบ 8,000.00                    8,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย / 8,000.00 นายสมนึก  จนัทร์ย้อย / 8,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.001/2564 ลว.19 ต.ค.63

ระบายน  าท่วมขัง ประโยชน์ของทางราชการ

11 ค่าด าเนินการกก าจดัขยะมูลฝอย 80,236.80                   80,236.80                 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลปราณบุรี / 80,236.80 เทศบาลต าบลปราณบุรี / 80,236.80 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.263/2563 ลว.23 พ.ย.63

ประจ าเดือนตุลาคม 2563 ประโยชน์ของทางราชการ

12 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 400.00                       400.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส์ / 400.00 ร้านไอทีเฮ้าส์ / 400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.001/2564 ลว.17 พ.ย.63

ประโยชน์ของทางราชการ

13 จดัซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 380.00                       380.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.547/2563 ลว.16 พ.ย.63

380.00 380.00 ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563

14 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรกลด าเนินการขุดลอก 92,000.00                   92,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก จนัทร์ย้อย / 92,000.00 นายสมนึก จนัทร์ย้อย / 92,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.002/2564 ลว.20 ต.ค.63

ร่องระบายน  า หมู ่1 หมู ่5 และหมู ่7 ประโยชน์ของทางราชการ


