
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 277.00                       277.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ้ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

2 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่ง ประชุม 725.00                       725.00                     เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ

แผนพัฒนาฯ ประโยชน์ของทางราชการ

3 จา้งเหมาจดัท้าพวงมาลาดอกไม้สด 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณเจต ร้านดอกไม้คุณเจต เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ สป.001/2563 ลว.10 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

4 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 135,400.00                 135,400.00               เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ ช.001/2563 ลว. 15 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

5 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (กองคลัง) 63,100.00                   63,100.00                 เฉพาะเจาะจง นายถาวร  วงศ์จนิดาศักด์ิ นายถาวร  วงศ์จนิดาศักด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ กค.021/2562 ลว.26 ก.ย.62

(เก้าอีพ้ักคอย,โต๊ะ,เก้าอี,้ตู้) ประโยชน์ของทางราชการ

6 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (ถังน้า้ไฟเบอร์ 8,300.00                    8,300.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ เสเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ้ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ เสเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ กศ.058/2562 ลว.25 ก.ย.62

กลาส 2,000 ลิตร ของศพด.บ้าน ประโยชน์ของทางราชการ

หนองไผ่)

7 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (เคร่ืองพิมพ์ดีด) 15,000.00                   15,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ เสเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ้ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ เสเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ กค.022/2562 ลว.26 ก.ย.62

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ตลุำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ตลุำคม  พ.ศ. 2562

ประโยชน์ของทางราชการ

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก 324,000.00                 327,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 001/2563 ลว.10 ต.ค.62

ไม้แก่น ม.10 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ้ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเสือ 483,000.00                 486,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 002/2563 ลว.11 ต.ค.62

นอนซอย 1 ม.11 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ้ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย 3 - 483,600.00                 487,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 003/2563 ลว.15 ต.ค.62

กลางหมูบ่้าน ม.13 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ้ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไร่มัน 483,800.00                 486,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 004/2563 ลว.16 ต.ค.62

เตาถ่าน ม.7 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ้ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดสายวงักะทะ- 483,500.00                 487,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 005/2563 ลว.17 ต.ค.62

บายพาส ม.10 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ้ากัด ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ตลุำคม  พ.ศ. 2562

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเสือ 485,800.00                 489,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 006/2563 ลว.18 ต.ค.62

นอนซอย 8 ม.11 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ้ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมูบ่น- 485,900.00                 489,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 007/2563 ลว.21 ต.ค.62

บายพาส ม.2 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ้ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ้าเภอ 480,000.00                 483,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 00/2563 ลว.22 ต.ค.62

ใหม่ ม.10 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.จลุพงษ์การโยธา

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง 485,500.00                 489,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 009/2563 ลว.22 ต.ค.62

เกตุ-บายพาส ม.12 หจก.จลุพงษ์การโยธา ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4 478,800.00                 482,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 010/2563 ลว.29 ต.ค.62

บ้านสวสัดิการทหาร ม.9 หจก.จลุพงษ์การโยธา ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ตลุำคม  พ.ศ. 2562

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง 485,700.00                 489,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 011/2563 ลว.30 ต.ค.62

เกตุ ม.7 หจก.จลุพงษ์การโยธา ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง 485,800.00                 489,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 012/2563 ลว.30 ต.ค.62

หมู ม.13 หจก.จลุพงษ์การโยธา ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง 480,000.00                 483,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 013/2563 ลว.30 ต.ค.62

สันตะวา-แก่งดินสอ ม.4 หจก.จลุพงษ์การโยธา ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยาว 479,000.00                 482,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุดและเพื่อ 014/2563 ลว.31 ต.ค.62

ซอย 2 ม.3 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ้ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชา ก่อสร้าง


