
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 โครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC 429,300.00                 432,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 429,300.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 429,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 002/2564 ลว.30 พ.ย.63

หมู ่1 หมู ่4 หมู ่5 หมู ่13 หมู ่8 และ หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ / ประโยชน์ของทางราชการ

หมู ่14 431,500.00

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง /

430,000.00

2 โครงการซ่อมแซมถนนสายสระขรุ - 96,300.00                   98,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา / 96,300.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา / 96,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 021/2564 ลว.23 ธ.ค.63

บายพาส หมู ่2 บ้านทับใต้ หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่ / ประโยชน์ของทางราชการ

97,700.00

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง /

97,300.00

3 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 150.00                       150.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.9/2564 ลว.6 ม.ค.64

150.00 150.00 ประโยชน์ของทางราชการ

4 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 78,897.90                   78,897.90                 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย / 78,897.90 ธนาคารกรุงไทย / 78,897.90 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.10/2564 ลว.6 ม.ค.64

ประโยชน์ของทางราชการ

5 จดัซ้ือวสัดุกีฬาตามโครงการส่งเสริม 99,993.00                   99,993.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.003/2564 ลว.29 ธ.ค.63

ศักยภาพกีฬาต่าบลทับใต้ จ่ากัด / 99,993.00 จ่ากัด / 99,993.00 ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2564

6 จา้งเหมาจดัท่าพานพุ่มดอกไม้สดโทน 800.00                       800.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เมืองปราณ / 800.00 ร้านดอกไม้เมืองปราณ / 800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.055/2564 ลว.15 ธ.ค.63

เหลือง ประโยชน์ของทางราชการ

7 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,445.00                    2,445.00                   เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย / 2,445.00 ธนาคารกรุงไทย / 2,445.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.15/2564 ลว.7 ม.ค.64

ประโยชน์ของทางราชการ

8 จดัซ้ือวสัดุส่านักงาน 23,174.00                   23,174.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.003/2564 ลว.5 ม.ค.64

จ่ากัด / 23,174.00 จ่ากัด / 23,174.00 ประโยชน์ของทางราชการ

9 จา้งเหมาซ่อมแซมเล่ือยยนต์ 1,400.00                    1,400.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านศิลายนต์ / 1,400.00 ร้านศิลายนต์ / 1,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ช.003/2564 ลว.6 ม.ค.64

ประโยชน์ของทางราชการ

10 จา้งเหมาซ่อมแซมเล่ือยยนต์ 2,000.00                    2,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านศิลายนต์ / 2,000.00 ร้านศิลายนต์ /2,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.011/2564 ลว.6 ม.ค.64

ประโยชน์ของทางราชการ

11 จดัซ้ือวสัดุส่านักงาน เป็นหมึกเคร่ือง 18,600.00                   18,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กค.002/2564 ลว.6 ม.ค.64

ถ่ายเอกสาร 18,600.00 18,600.00 ประโยชน์ของทางราชการ

12 จา้งเหมาจดัท่าป้ายประชาสัมพันธต์าม 9,800.00                    9,800.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 9,800.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 9,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.009/2564 ลว.28 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 มกรำคม 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ประโยชน์ของทางราชการ

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

13 จา้งเหมาจดัตกแต่งสถานที่ตาม 61,500.00                   61,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย / 61,500.00 นายสมนึก  จนัทร์ย้อย / 61,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.010/2564 ลว.28 ธ.ค.63

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ประโยชน์ของทางราชการ

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 4,089.54                    4,089.54                   เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.เจริญออโต้เซลส์ จ่ากัด / บริษัท จ.เจริญออโต้เซลส์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.008.1/2564 ลว.25 ธ.ค.63

4,089.54 4,089.54 ประโยชน์ของทางราชการ

15 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 158.00                       158.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.35/2564 ลว.15 ม.ค.64

158.00 158.00 ประโยชน์ของทางราชการ

16 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 150.00                       150.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.31/2564 ลว.15 ม.ค.64

150.00 150.00 ประโยชน์ของทางราชการ

17 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วราชการ 3,325.56                    3,325.56                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.005/2564 ลว.8 ม.ค.64

ทะเบียน กต 3821 ปข. 3,325.56 3,325.56 ประโยชน์ของทางราชการ

18 จดัซ้ือวสัดุส่านักงาน เป็นหมึกเคร่ือง 54,400.00                   54,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.005/2564 ลว.12 ม.ค.64



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2564

ถ่ายเอกสาร 54,400.00 54,400.00 ประโยชน์ของทางราชการ

19 เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ หมายเลข 3,400.00                    3,400.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านอูด๊ไดนาโม แอร์ / 3,400.00 ร้านอูด๊ไดนาโม แอร์ / 3,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ช.002/2564 ลว.8 ม.ค.64

ทะเบียน กข 9062 ประโยชน์ของทางราชการ

20 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้า่ 29,340.00                   29,340.00                 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต แนวเถือ่น / 29,340.00 นายพิชิต แนวเถือ่น / 29,340.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.012/2564 ลว.7 ม.ค.64

ทะเบียน บธ 840 ประโยชน์ของทางราชการ

21 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (เชือกใยยักษ,์ 4,477.20                    4,477.20                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวะ วสัดุก่อสร้าง จ่ากัด / บริษัท ศิวะ วสัดุก่อสร้าง จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.004/2564 ลว.7 ม.ค.64

ก๊อกซิงค์ยืน) 4,477.20 4,477.20 ประโยชน์ของทางราชการ

22 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 154.00                       154.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.24/2564 ลว.11 ม.ค.64

154.00 154.00 ประโยชน์ของทางราชการ

23 จา้งเหมาก่าจดัส่ิงปฏิกูล 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายคมสัน  เชือ้รามัญ / 1,000.00 นายคมสัน  เชือ้รามัญ / 1,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.110/2564 ลว.21 ม.ค.64

ประโยชน์ของทางราชการ

24 จา้งเหมาจดัท่าป้ายประชาสัมพันธห์้าม 10,000.00                   10,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 10,000.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.005/2564 ลว.18 ม.ค.64

ทิ้งขยะ ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2564

25 จา้งเหมาเดินระบบอินเตอร์เน็ต ภายใน 2,000.00                    2,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.013/2564 ลว.14 ม.ค.64

ห้องฝ่ายบริหาร 2,000.00 2,000.00 ประโยชน์ของทางราชการ

26 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 460.00                       460.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.40/2564 ลว.20 ม.ค.64

460.00 460.00 ประโยชน์ของทางราชการ

27 ค่าปะยางรถบรรทุกขยะ 81-2458 150.00                       150.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านสุนัฐพงศ์การยาง / 150.00 ร้านสุนัฐพงศ์การยาง / 150.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.015/2564 ลว.15 ม.ค.64

ประโยชน์ของทางราชการ

28 จา้งเหมาซ่อมแซมเครืองคอมพิวเตอร์ 1,100.00                    1,100.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.012/2564 ลว.12 ม.ค.64

1,100.00 1,100.00 ประโยชน์ของทางราชการ

29 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัวของ 37,654.00                   37,654.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.006/2564 ลว.13 ม.ค.64

กองการศึกษาฯ จ่ากัด / 37,654.00 จ่ากัด / 37,654.00 ประโยชน์ของทางราชการ

30 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 6,286.25                    6,286.25                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์ กรุ๊ป จ่ากัด / บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์ กรุ๊ป จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.004/2564 ลว.8 ม.ค.64

หมายเลขทะเบียน กต 3821 6,286.25 6,286.25 ประโยชน์ของทางราชการ

31 เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ หมายเลข 4,210.45                    4,210.45                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์ กรุ๊ป จ่ากัด / บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์ กรุ๊ป จ่ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.007/2564 ลว.13 ม.ค.64

ทะเบียน กต 7971 4,210.45 4,210.45 ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2564

32 จดัซ้ือวสัดุและเคร่ืองด่ืมไร้แอลกอฮอล์ 7,300.00                    7,300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านส่านวนสุขพานิช / 7,300.00 ร้านส่านวนสุขพานิช / 7,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.006/2564 ลว.28 ธ.ค.63

ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประโยชน์ของทางราชการ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

33 จา้งเหมาซ่อมแซมเครืองพิมพ์ 400.00                       400.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส์ / 400.00 ร้านไอทีเฮ้าส์ / 400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.006/2564 ลว.21 ม.ค.64

ประโยชน์ของทางราชการ

34 จา้งเหมาก่าจดัส่ิงปฏิกูล 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายคมสัน  เชือ้รามัญ / 1,000.00 นายคมสัน  เชือ้รามัญ / 1,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.111/2564 ลว.26 ม.ค.64

ประโยชน์ของทางราชการ

35 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ 500.00                       500.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอโซลูชัน่ / 500.00 ร้านเอ็นเอโซลูชัน่ / 500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ช.004/2564 ลว.20 ม.ค.64

ภายในกองช่าง ประโยชน์ของทางราชการ

36 จา้งเหมาเดินสายระบบโทรศัพท์ 3,600.00                    3,600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอโซลูชัน่ / 3,600.00 ร้านเอ็นเอโซลูชัน่ / 3,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.014/2564 ลว.19 ม.ค.64

ภายในกองนโยบายและแผน ประโยชน์ของทางราชการ

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 138,100.00                 139,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/138,100.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/138,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 010/2564 ลว.8 ธ.ค.63

เหล็กสายวดัเก่า -เขาแล้ง หมู ่1 หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่/ ประโยชน์ของทางราชการ

บ้านหนองพรานพุก 139,600.00



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2564

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง /

139,200.00

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 393,900.00                 396,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/393,900.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/393,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 012/2564 ลว.8 ธ.ค.63

เหล็กสายหลังห้วยสามพันนาม หมู ่14 หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่/ ประโยชน์ของทางราชการ

บ้านเขาเสวยราช 395,700.00

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง /

395,300.00

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 491,850.00                 494,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/491,850.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/491,850.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 011/2564 ลว.8 ธ.ค.63

เหล็กสายซอยตาแล่ม หมู ่5 บ้าน หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่/ ประโยชน์ของทางราชการ

หนองไผ่ 493,700.00

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง /

493,300.00

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 486,600.00                 494,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/486,600.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/486,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 018/2564 ลว.16 ธ.ค.63

เหล็กสายสันตะวา หมู ่4 บ้านวงัข่อย หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่/ ประโยชน์ของทางราชการ

488,000.00

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง /

487,000.00



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2564

41 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย 486,000.00                 494,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/486,000.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/486,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 016/2564 ลว.16 ธ.ค.63

วงักระทะ-บายพาส หมู ่10 บ้าน หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่/ ประโยชน์ของทางราชการ

วงักระทะ 488,300.00

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง /

487,000.00

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 485,300.00                 494,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/485,300.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/485,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 019/2564 ลว.16 ธ.ค.63

เหล็กสายเขาควง-หัวหินซาฟารี หมู ่9 หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่/ ประโยชน์ของทางราชการ

บ้านเขาควง 487,000.00

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง /

486,000.00


