
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 3,903.36                    3,903.36                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย บริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.002/2564 ลว.16 พ.ย.63

จ่ากัด / 3,903.36 จ่ากัด / 3,903.36 ประโยชน์ของทางราชการ

2 จา้งเหมาประกอบอาหาร 4,200.00                    4,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางบุญรอด เกิดทอง / 4,200.00 นางบุญรอด เกิดทอง / 4,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 01/08 ลว.1 ธ.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

3 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 18,900.00                   18,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.003/2564 ลว.24 พ.ย.63

จ่ากัด / 18,900.00 จ่ากัด / 18,900.00 ประโยชน์ของทางราชการ

4 จดัซ้ือวสัดุส่านักงาน 66,628.00                   66,628.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.005/2564 ลว.24 พ.ย.63

จ่ากัด /66,628.00 จ่ากัด /66,628.00 ประโยชน์ของทางราชการ

5 จดัซ้ือวสัดุดับเพลิง (สายส่งดับเพลิง) 52,500.00                   52,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโป่งเคมีไฟร์ / 52,500.00 ร้านบ้านโป่งเคมีไฟร์ / 52,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.004/2564 ลว.24 พ.ย.63

ร้านปรีชา ซัพพลาย แอนด์ เซฟต้ี / ประโยชน์ของทางราชการ

57,600.00

ร้านวฒันาซัพพลาย / 59,400.00

6 จา้งเหมาจดัท่าตรายาง 3,400.00                    3,400.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 3,400.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 3,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.003/2564 ลว.23 พ.ย.63

ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  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 ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

7 จา้งเหมาจดัท่าป้ายไวนิลพระบรม- 14,040.00                   14,040.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 14,040.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 14,040.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.002/2564 ลว.23 พ.ย.63

ฉายาลักษณ์ ประโยชน์ของทางราชการ

8 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,140.00                    2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเย็น-อ่าพลแอร์ (1994) บริษัท ไอเย็น-อ่าพลแอร์ (1994) เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.004/2564 ลว.16 พ.ย.63

จ่ากัด / 2,140.00 จ่ากัด / 2,140.00 ประโยชน์ของทางราชการ

9 จดัซ้ือวสัดุน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 62,382.10                   62,382.10                 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย / 62,382.10 ธนาคารกรุงไทย / 62,382.10 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ F0000000106453

ประจ่าเดือนพฤศจกิายน 2563 ประโยชน์ของทางราชการ

10 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 21,186.00                   21,186.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริญญากราฟฟิค จ่ากัด / บริษัท ริญญากราฟฟิค จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.001/2564 ลว.23 พ.ย.63

เป็นยางรถยนต์ 21,186.00 21,186.00 ประโยชน์ของทางราชการ

11 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 110.00                       110.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.557/2563 ลว.24 พ.ย.63

110.00 110.00 ประโยชน์ของทางราชการ

12 จดัซ้ือวสัดุเกษตร 8,575.00                    8,575.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 8,757.00 ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 8,757.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.002/2564 ลว.24 พ.ย.63

ประโยชน์ของทางราชการ

13 จดัซ้ือวสัดุส่านักงาน 38,700.00                   38,700.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 38,700.00 ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 38,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.001/2564 ลว.23 พ.ย.63

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

14 จา้งเหมาทาสีฐานรูป, เสาธง ฯ 2,750.00                    2,750.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 2,750.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 2,750.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.004/2564 ลว.24 พ.ย.63

ประโยชน์ของทางราชการ

15 จา้งเหมาทาสีโพเด้ียมและโลโก้ อบต. 4,900.00                    4,900.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค /4,900.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 4,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.006/2564 ลว.24 พ.ย.63

ประโยชน์ของทางราชการ

16 จา้งเหมาจดัท่าแผงกัน้จราจร 78,000.00                   78,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 78,000.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 78,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.005/2564 ลว.24 พ.ย.63

ประโยชน์ของทางราชการ

17 จา้งเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 20,100.00                   201,000.00               เฉพาะเจาะจง นางกิตติยา เสริฐคัมภ์ศร/201,000.00 นางกิตติยา เสริฐคัมภ์ศร/201,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.001/2564 ลว.1 ธ.ค.63

แบบ 2 ชัน้ ตามโครงการฝึกอบรมและ นายฉลอง เกาะมุก/210,000.00 ประโยชน์ของทางราชการ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ นางสมใจ สุขทว/ี217,500.00

ผู้สูงอายุ

18 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 1,177.00                    1,177.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยธนา ประจวบ จ่ากัด / บริษัท ไทยธนา ประจวบ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.008/2564 ลว.24 พ.ย.63

1,177.00 1,177.00 ประโยชน์ของทางราชการ

19 จา้งเหมาจดัท่าป้ายไวนิล 900.00                       900.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 900.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.005/2564 ลว.1 ธ.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

20 จา้งเหมาจดัท่าป้ายไวนิล 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 1,000.00 ร้านสยามกราฟฟิค /1,00.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.003/2564 ลว.2 ธ.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

21 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 856.00                       856.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเย็น-อ่าพลแอร์ (1994) บริษัท ไอเย็น-อ่าพลแอร์ (1994) เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.002/2564 ลว.2 ธ.ค.63

จ่ากัด /856.00 จ่ากัด /856.00 ประโยชน์ของทางราชการ

22 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่าหรับโครงการแข่ง 11,274.00                   11,274.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 11,274.00 ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 11,274.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.002/2564 ลว.4 ธ.ค.63

ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประโยชน์ของทางราชการ

23 จา้งเหมาจดัท่าป้ายไวนิล ตามโครงการ 2,850.00                    2,850.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 2,850.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 2,850.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.006/2564 ลว.1 ธ.ค.63

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประโยชน์ของทางราชการ

24 จา้งเหมาซ่อมแซมเครืองพิมพ์ 1,500.00                    1,500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค/ ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค/ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.008/2564 ลว.8 ธ.ค.63

1,500.00 1,500.00 ประโยชน์ของทางราชการ

25 จดัซ้ือน้า่ด่ืม ตามโครงการแข่งขันกีฬา 3,375.00                    3,375.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านส่านวนสุขพานิช / 3,375.00 ร้านส่านวนสุขพานิช / 3,375.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.001/2564 ลว.4 ธ.ค.63

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประโยชน์ของทางราชการ

26 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 300.00                       300.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.605/2563 ลว.16 ธ.ค..63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

300.00 300.00 ประโยชน์ของทางราชการ

27 จดัซ้ือของที่ระลึกส่ารหับโครงการฝึก 4,000.00                    4,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 4,000.00 ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 4,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.002/2564 ลว.2 ธ.ค.63

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ ประโยชน์ของทางราชการ

ชีวติผู้สูงอายุ

28 จดัหาแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ 850.00                       850.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเซอร์วสิ / 850.00 ร้านศักด์ิเซอร์วสิ / 850.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กค.001/2564 ลว.18 ธ.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

29 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 150.00                       150.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.613/2563 ลว.22 ธ.ค..63

150.00 150.00 ประโยชน์ของทางราชการ

30 ค่าด่าเนินการก่าจดัขยะมูลฝอย ประจ่า 65,584.40                   65,584.40                 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต่าบลปราณบุรี / 65,584.40 เทศบาลต่าบลปราณบุรี / 65,584.40 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.279/2563 ลว.22 ธ.ค.63

เดือนพฤศจกิายน 2563 ประโยชน์ของทางราชการ

31 จา้งเหมาตกแต่งและจดัสถานที่การ 30,000.00                   30,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก จนัทร์ย้อย /30,000.00 นายสมนึก  จนัทร์ย้อย /30,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.010/2564 ลว.8 ธ.ค.63

แข่งขัน พิธเีปิด-ปิด และจา้งเหมาเคร่ือง ประโยชน์ของทางราชการ

เสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

32 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 177,840.00                 177,840.00               เฉพาะเจาะจง นายสมนึก จนัทร์ย้อย / 177,840.00 นายสมนึก จนัทร์ย้อย / 177,840.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ช.001/2564 ลว.18 ธ.ค.63

ร้านไกรทองการไฟฟ้า / 184,990.00 ประโยชน์ของทางราชการ

33 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 8,631.16                    8,631.16                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์กรุ๊ป จ่ากัด / บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์กรุ๊ป จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.007/2564 ลว.8 ธ.ค.63

8,631.16 8,631.16 ประโยชน์ของทางราชการ

34 จา้งเหมาประกอบอาหาร 7,295.00                    7,295.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านครัวเกษมสันต์ / 7,295.00 ร้านครัวเกษมสันต์ / 7,295.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.009/2564 ลว.8 ธ.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

35 ค่าปะยางรถยนต์ส่วนราชการ 260.00                       260.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านสุธรรมเมธกีารยาง / 260.00 ร้านสุธรรมเมธกีารยาง / 260.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.013/2564 ลว.22 ธ.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

36 จา้งเหมาซ่อมแซมเครืองส่ารองไฟ 950.00                       950.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.011/2564 ลว.9 ธ.ค.63

ส่าหรับคอมพิวเตอร์ เน็ทเวร์ิค / 950.00 เน็ทเวร์ิค / 950.00 ประโยชน์ของทางราชการ

37 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 9,840.00                    9,840.00                   เฉพาะเจาะจง นายพิชิต แนวเถือ่น / 9,840.00 นายพิชิต แนวเถือ่น / 9,840.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.003/2564 ลว.17 ธ.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

38 ค่าปะยางรถยนต์ส่วนราชการ 2,300.00                    2,300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสุธรรมเมธกีารยาง / 2,300.00 ร้านสุธรรมเมธกีารยาง / 2,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.014/2564 ลว.25 ธ.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

39 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ 272,000.00                 274,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สองกอ ก่อสร้าง / 272,000.00 หจก.สองกอ ก่อสร้าง / 272,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.บ้านทับใต้) หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ / ประโยชน์ของทางราชการ

274,000.00

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / 

273,000.00

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู ่2 495,000.00                 498,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 495,000.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 495,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 001/2564 ลว.30 พ.ย.63

หมู ่7 และหมู ่10 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

496,500.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

497,500.00

41 โครงการปรับปรุงถนนซอย 3 - กลาง 94,000.00                   96,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา /94,000.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา /94,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 004/2564 ลว.30 พ.ย.63

หมูบ่้าน หมู ่13 บ้านมาลัยทับใต้ หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

95,000.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

95,500.00

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 154,500.00                 160,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา /154,500.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา /154,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 003/2564 ลว.30 พ.ย.63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

สวนริมน้า่ หมู ่6 บ้านห้วยมงคล หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

155,000.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

156,000.00

43 โครงการปรับปรุงถนนสายปุ่มมะค่า- 52,500.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา /52,500.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา /52,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 005/2564 ลว.30 พ.ย.63

ห้วยมงคล หมู ่6 บ้านห้วยมงคล หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

54,000.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

55,000.00

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง 491,900.00                 494,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 491,900.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 491,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 007/2564 ลว.4 ธ.ค.63

หมู หมู ่13 บ้านมาลัยทับใต้ หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

493,300.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

493,700.00

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง 492,100.00                 494,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 492,100.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 492,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 006/2564 ลว.4 ธ.ค.63

เกตุ-บายพาส หมู ่12 บ้านดอนเสือหมอบ หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

493,300.00



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

193,700.00

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 491,500.00                 493,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 491,500.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 491,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 008/2564 ลว.4 ธ.ค.63

หมู ่11 บ้านทุ่งเสือนอน หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

492,700.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

493,100.00

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 486,200.00                 488,200.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 486,200.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 486,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 009/2564 ลว.4 ธ.ค.63

หมู ่3 บ้านทุ่งยาว หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

487,500.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

487,900.00

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมูบ่น- 411,000.00                 413,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 411,000.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 411,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 015/2564 ลว.16 ธ.ค.63

บายพาส หมู ่2 บ้านทับใต้ หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

412,000.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

413,000.00



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

49 โครงการซ่อมแซมถนนจ่านวน 4 สาย 288,000.00                 290,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 288,000.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 288,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 020/2564 ลว.23 ธ.ค.63

ทาง หมู ่1 บ้านหนองพรานพุก หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

189,300.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

289,700.00

50 โครงการซ่อมแซมถนนจ่านวน 2 สาย 96,000.00                   98,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา /96,000.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา /96,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 024/2564 ลว.24 ธ.ค.63

ทาง หมู ่14 บ้านเขาเสวยราช หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

30,000.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

30,600.00

51 โครงการวางท่อระบายน้า่ข้ามถนนซอย 29,000.00                   30,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 29,000.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 29,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 023/2564 ลว.24 ธ.ค.63

รุ่งอรุณ หมู ่1 บ้านหนองพรานพุก หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง / ประโยชน์ของทางราชการ

97,000.00

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ /

97,500.00


