
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1. จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 250.00                       250.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.308/2564 ลว.28 พ.ค.64

250.00 250.00 ประโยชน์ของทางราชการ

2 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 32,500.00                   32,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายเอกพจน์  หู้เต็ม / 32,500.00 นายเอกพจน์  หู้เต็ม / 32,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.014/2564 ลว.21 พ.ค.64

หมายเลขทะเบียน 81-2436 ประโยชน์ของทางราชการ

3 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเคร่ือง 75,900.00                   84,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.021/2564 ลว.20 พ.ค.64

ปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จ ากัด / 75,900.00 จ ากัด / 75,900.00 ประโยชน์ของทางราชการ

ขนาด 24000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง

ส าหรับใช้ ศพด.บ้านห้วยมงคล

4 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 180.00                       180.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.318/2564 ลว.31 พ.ค.64

180.00 180.00 ประโยชน์ของทางราชการ

5 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 176.00                       176.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป309/2564 ลว.28 พ.ค.64

176.00 176.00 ประโยชน์ของทางราชการ

6 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 176.00                       176.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.300/2564 ลว.24 พ.ค.64

176.00 176.00 ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน 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 มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

7 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่ง ในการ 200.00                       200.00                     เฉพาะเจาะจง ร้าน Tea thousands ทับใต้ / ร้าน Tea thousands ทับใต้ / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.313/2564 ลว.31 พ.ค.64

ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบด้าน 200.00 200.00 ประโยชน์ของทางราชการ

พลังงาน

8 จา้งเหมาย้ายพร้อมติดต้ังระบบโทรศัพท์ 16,200.00                   16,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอโซลูชัน่ / 16,200.00 ร้านเอ็นเอโซลูชัน่ / 16,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.034/2564 ลว.29 เม.ย.64

ภายใน ประโยชน์ของทางราชการ

9 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,070.00                    1,070.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ค.011/2564 ลว.19 พ.ค.64

ห้องแผนที่ภาษี จ ากัด / 1,070.00 จ ากัด / 1,070.00 ประโยชน์ของทางราชการ

10 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน เป็นหมึกเคร่ือง 27,200.00                   27,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ค.006/2564 ลว.1 มิ.ย.64

ถ่ายเอกสาร 27,200.00 27,200.00 ประโยชน์ของทางราชการ

11 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธห์้าม 42,000.00                   42,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 42,000.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 42,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.038/2564 ลว.21 พ.ค.64

บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ประโยชน์ของทางราชการ

12 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธพ์ร้อม 6,500.00                    6,500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 6,500.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 6,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.033/2564 ลว.29 เม.ย.64

จดัท าสต๊ิกเกอร์แบบหรือชนิดซีทรู ประโยชน์ของทางราชการ

ส าหรับติดกระจก



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

13 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองช่าง 136,800.00                 136,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/136,800.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/136,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.008/2564 ลว.1 มิ.ย.64

นายไกรทอง  หมูนดี/139,700.00 ประโยชน์ของทางราชการ

นายสมนึก จนัทร์ย้อย/138,400.00

14 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 10,914.00                   10,914.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.017/2564 ลว.25 พ.ค.64

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้ จ ากัด / 10,914.00 จ ากัด / 10,914.00 ประโยชน์ของทางราชการ

15 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 568.00                       586.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

586.00 586.00 ประโยชน์ของทางราชการ

16 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 568.00                       586.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

586.00 586.00 ประโยชน์ของทางราชการ

17 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 568.00                       586.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

586.00 586.00 ประโยชน์ของทางราชการ

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

150.00 150.00 ประโยชน์ของทางราชการ

19 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 1,960.00                    1,960.00                   เฉพาะเจาะจง นายสันติ สมศักด์ิ / 1,960.00 นายสันติ สมศักด์ิ / 1,960.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.009/2564 ลว.31 พ.ค.64



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

หมายเลขทะเบียน กข 9062 ประโยชน์ของทางราชการ

20 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ 51,000.00                   51,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ค.007/2564 ลว.7 มิ.ย.64

งานกองคลัง เน็ทเวร์ิค / 51,000.00 เน็ทเวร์ิค / 51,000.00 ประโยชน์ของทางราชการ

21 จา้งเหมาจดัท าป้ายนิล โครงการอบรม 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 1,000.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 1,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.014/2564 ลว.7 มิ.ย.64

ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก ประโยชน์ของทางราชการ

และสตรี

22 จา้งเหมาจดัท าป้ายนิล โครงการอบรม 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 1,000.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 1,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.013/2564 ลว.7 มิ.ย.64

และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ประโยชน์ของทางราชการ

23 จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โต๊ะ 24,000.00                   24,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.022/2564 ลว.28 พ.ค.64

พร้อมเก้าอีส้ าหรับเด็กรับประทานอาหาร) จ ากัด / 24,000.00 จ ากัด / 24,000.00 ประโยชน์ของทางราชการ

24 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,561.00                    1,561.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

1,561.00 1,561.00 ประโยชน์ของทางราชการ

25 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 568.00                       586.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

586.00 586.00 ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

26 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 567.80                       567.80                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

567.80 567.80 ประโยชน์ของทางราชการ

27 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 568.00                       568.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

568.00 568.00 ประโยชน์ของทางราชการ

28 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 185.00                       185.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

185.00 185.00 ประโยชน์ของทางราชการ

29 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 567.80                       567.80                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

567.80 567.80 ประโยชน์ของทางราชการ

30 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 568.00                       568.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

568.00 568.00 ประโยชน์ของทางราชการ

31 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 179.00                       179.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

179.00 179.00 ประโยชน์ของทางราชการ

32 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 568.00                       568.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

568.00 568.00 ประโยชน์ของทางราชการ

33 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 240.00                       240.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

240.00 240.00 ประโยชน์ของทางราชการ

34 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 190.00                       190.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

190.00 190.00 ประโยชน์ของทางราชการ

35 จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมเคร่ือง 5,200.00                    5,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางบุญรอด  เกิดทอง / 5,200.00 นางบุญรอด  เกิดทอง / 5,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.016/2564 ลว.14 มิ.ย.64

ด่ืมตามโครงการอบรมและส่งเสริม ประโยชน์ของทางราชการ

อาชีพของผู้สูงอายุ

36 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการอบรมและ 8,545.00                    8,545.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอ็น.บ.ีกรุ๊ป เซอร์วสิ / ร้านเจ.เอ็น.บ.ีกรุ๊ป เซอร์วสิ / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.012/2564 ลว.9 มิ.ย.64

ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ 8,545.00 8,545.00 ประโยชน์ของทางราชการ

37 ค่าวทิยากร โครงการอบรมและ 3,600.00                    3,600.00                   เฉพาะเจาะจง นางจติตา ขุนประเสริฐ /3,600.00 นางจติตา ขุนประเสริฐ /3,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ประโยชน์ของทางราชการ

38 ค่าวทิยากร โครงการอบรมและ 3,600.00                    3,600.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร  หอมโชติ /3,600.00 นางสาวฐิติพร  หอมโชติ /3,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

39 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารวา่ง ประชุม 280.00                       280.00                     เฉพาะเจาะจง ร้าน Tea thousands ทับใต้ / ร้าน Tea thousands ทับใต้ / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.345/2564 ลว.17 มิ.ย.64

คณะกรรมการจดัท าแผนอัตราก าลัง 280.00 280.00 ประโยชน์ของทางราชการ

3 ปี

40 จา้งเหมาเคร่ืองสูบน้ า เพื่อระบายน้ าที่ 37,500.00                   37,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก จนัทร์ย้อย / 37,500.00 นายสมนึก จนัทร์ย้อย / 37,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.011/2564 ลว.15 มิ.ย.64

ท่วมขัง ประโยชน์ของทางราชการ

41 ค่าด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอย 78,332.80                   78,332.80                 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลปราณบุรี/78,322.80 เทศบาลต าบลปราณบุรี/78,322.80 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.152/2564 ลว.23 มิ.ย.64

ประโยชน์ของทางราชการ

42 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมาย 10,600.00                   10,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ไฟร์ เซอร์วสิ/10,600.00 ร้านสตาร์ไฟร์ เซอร์วสิ/10,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.016/2564 ลว.15 มิ.ย.64

เลขทะเบียน 81-7784 ปข. ประโยชน์ของทางราชการ

43 จา้งเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการ 3,900.00                    3,900.00                   เฉพาะเจาะจง นางบุญรอด  เกิดทอง / 3,900.00 นางบุญรอด  เกิดทอง / 3,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.017/2564 ลว.17 มิ.ย.64

ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและ ประโยชน์ของทางราชการ

สตรี

44 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและ 2,400.00                    2,400.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 2,400.00 ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช / 2,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.013/2564 ลว.14 มิ.ย.64

แก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

45 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 12,850.00                   12,850.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง  ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ค.009/2564 ลว.15 มิ.ย.64

เน็ทเวร์ิค / 12,850.00 เน็ทเวร์ิค / 12,850.00 ประโยชน์ของทางราชการ

46 โครงการปรับปรุงถนนสายวงักะทะ- 442,900.00                 445,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/442,900.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/442,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 043/2564 ลว.6 พ.ค.64

บายพาส หมู ่10  บ้านวงักะทะ หจก.ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชัน่ / ประโยชน์ของทางราชการ

444,000.00

หจก.ปราณปรีชา ก่อสร้าง /

444,500.00

47 โครงการขยายท่อเมนประปาพีวซีี หมู ่3 152,600.00                 154,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/152,600.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/152,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 047/2564 ลว.28 พ.ค.64

บ้านทุ่งยาวและหมู ่13 บ้านมาลัย หจก.ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชัน่ / ประโยชน์ของทางราชการ

ทับใต้ 154,000.00

หจก.ปราณปรีชา ก่อสร้าง /

153,800.00

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 444,300.00                 446,300.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/444,300.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/444,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 044/2564 ลว.6 พ.ค.64

เหล็กซอยเขานกกระจบิ 5 (ตามวล) หจก.ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชัน่ / ประโยชน์ของทางราชการ

หมู ่8 บ้านป่าเสลา 445,500.00

หจก.ปราณปรีชา ก่อสร้าง /



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

446,000.00

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 444,000.00                 448,500.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/444,000.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/444,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 045/2564 ลว.14 พ.ค.64

เหล็กซอยนกกระจบิ 4 หมู ่8 บ้าน หจก.ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชัน่ / ประโยชน์ของทางราชการ

ป่าเสลา 445,500.00

หจก.ปราณปรีชา ก่อสร้าง /

446,000.00

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 225,000.00                 228,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา/225,000.00 หจก.จลุพงษ์การโยธา/225,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 046/2564 ลว.14 พ.ค.64

เหล็กซอย 7 หมู ่11 บ้านทุ่งเสือนอน หจก.ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชัน่ / ประโยชน์ของทางราชการ

227,000.00

หจก.ปราณปรีชา ก่อสร้าง /

226,000.00

51 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 749.00                       749.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ค.012/2564 ลว.14 มิ.ย.64

กองคลัง จ ากัด /749.00 จ ากัด /749.00 ประโยชน์ของทางราชการ

52 จดัซ้ือน้ ามันเคร่ือง ใช้ส าหรับครุภัณฑ์ 940.00                       940.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.009/2564 ลว.11 มิ.ย.64

ยานพาหนะขนส่ง ของกองสาธารณสุขฯ 940.00 940.00 ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

53 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลพระบรมฉายา 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค / 1,000.00 ร้านสยามกราฟฟิค / 1,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.266/2564 ลว.27 พ.ค.64

ลักษณ์ฯ ประโยชน์ของทางราชการ

54 จา้งเหมาจดัท าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 8,500.00                    8,500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาฟลาวเวอร์ส / 8,500.00 ร้านกัลยาฟลาวเวอร์ส / 8,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.225/2564 ลว.27 พ.ค.64

และผูกผ้าประดับอาคาร ประโยชน์ของทางราชการ

55 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 3,750.00                    3,750.00                   เฉพาะเจาะจง นายสันติ  สมศักด์ิ / 3,750.00 นายสันติ  สมศักด์ิ / 3,750.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.015/2564 ลว.8 มิ.ย.64

หมายเลขทะเบียน กข 2486 ปข. ประโยชน์ของทางราชการ

56 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับใช้งาน 31,430.00                   31,430.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ค.008/2564 ลว.8 มิ.ย.64

กองคลัง กรุ๊ป จ ากัด / 31,430.00 กรุ๊ป จ ากัด / 31,430.00 ประโยชน์ของทางราชการ

57 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพ่นยา 440.00                       440.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านศิลายนต์ / 440.00 ร้านศิลายนต์ / 440.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.041/2564 ลว.8 มิ.ย.64

ประโยชน์ของทางราชการ

58 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 180.00                       180.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

180.00 180.00 ประโยชน์ของทางราชการ

59 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 179.00                       179.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

179.00 179.00 ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2564
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  มถุินำยน พ.ศ. 2564

60 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 120.00                       120.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

120.00 120.00 ประโยชน์ของทางราชการ


