
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 12,000.00                   12,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านศิรภัคแอร์ ร้านศิรภัคแอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.001/2563 ลว.22 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

2 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 6,800.00                    6,800.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านอูด๊ ไดนาโม แอร์ ร้านอูด๊ ไดนาโม แอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.001/2563 ลว.18 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

3 จา้งเหมาประกอบอาหาร 4,200.00                    4,200.00                   เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

4 จดัซ้ือน้า่ในเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 177.00                       177.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

5 จดัซ้ือน้า่ในเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 295.00                       295.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

6 จดัซ้ือน้า่ในเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 350.00                       350.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 4,041.39                    4,041.39                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยธนาประจวบ จ่ากัด บริษัท ไทยธนาประจวบ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.003/2563 ลว.21 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  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 พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

8 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายพิชิต แนวเถือ่น นายพิชิต แนวเถือ่น เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.002/2563 ลว.21 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

9 จา้งเหมาจดัท่าพวงมาลาดอกไม้ 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณเจต ร้านดอกไม้คุณเจต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

10 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 13,640.00                   13,640.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริญญากราฟฟิค จ่ากัด บริษัท ริญญากราฟฟิค จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.001/2563 ลว.1 พ.ย.62

(ยางรถยนต์) ประโยชน์ของทางราชการ

11 จา้งเหมาซ่อมแซฒรถยนต์ส่วนราชการ 9,800.00                    9,800.00                   เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  แนวเถือ่น นายพิชิต  แนวเถือ่น เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.002/2563 ลว.1 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

12 จา้งเหมาประกอบอาหาร 450.00                       450.00                     เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

13 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,922.00                    3,922.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 1,200.00                    1,200.00                   เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  แนวเถือ่น นายพิชิต  แนวเถือ่น เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.005/2563 ลว.5 พ.ย.62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

ประโยชน์ของทางราชการ

15 จา้งเหมาจดัท่าป้ายไวนิล 9,100.00                    9,100.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ค.002/2563 ลว.28 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

16 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 4,550.00                    4,550.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ช.001/2563 ลว.1 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

17 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 2,400.00                    2,400.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.001/2563 ลว.30 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

18 จา้งเหมาก่าจดัส่ิงปฎิกูล 1,500.00                    1,500.00                   เฉพาะเจาะจง นายคมสัน  เชือ้รามัญ นายคมสัน  เชือ้รามัญ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.004/2563 ลว.24 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

19 จดัซ้ือน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 79,228.00                   79,228.00                 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

20 จา้งเหมาจดัสถานที่และเคร่ืองเสียง 88,980.00                   88,980.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.002/2563 ลว.7 พ.ย.62

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

21 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ากระทง 5,900.00                    5,900.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาฟลาวเวอร์ส ร้านกัลยาฟลาวเวอร์ส เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.001/2563 ลว.7 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

22 จา้งเหมาจดัท่าป้ายตามโครงการจดั 11,500.00                   11,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.001/2563 ลว. 18 ต.ค.62

งานประเพณีลอยกระทง ประโยชน์ของทางราชการ

23 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 700.00                       700.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.003/2563 ลว. 8 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

24 ค่าบริการก่าจดัชยะมูลฝอย 68,810.00                   68,810.00                 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต่าบลปราณบุรี เทศบาลต่าบลปราณบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

25 จา้งเหมาประกอบอาหาร 4,200.00                    4,200.00                   เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

26 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 42,863.00                   42,863.00                 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

27 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 800.00                       800.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.002/2563 ลว.7 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

28 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 400.00                       400.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.001/2563 ลว.7 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

29 จดัซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง (เคร่ืองพ่นยา 7,000.00                    7,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ่ากัด บริษัท ก.สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.056/2562 ลว.27 ก.ย.62

แบบ 2 ระบบ) ประโยชน์ของทางราชการ

30 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 6,900.00                    6,900.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส์ ร้านไอทีเฮ้าส์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ค.001/2563 ลว.18 ต.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

31 จส่งเหมาซ่อมแซมเล่ือยยนต์ 490.00                       490.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านศิลายนต์ ร้านศิลายนต์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.007/2563 ลว.18 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

32 จา้งเหมาจดัท่าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 5,500.00                    5,500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาฟลาวเวอร์ส ร้านกัลยาฟลาวเวอร์ส เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.008/2563 ลว.18 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

33 จา้งเหมาจดัท่าป้ายไวนิลพระบรมฉายา 18,100.00                   18,100.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.006/2563 ลว.18 พ.ย.62

ลักษณ์ ประโยชน์ของทางราชการ

34 จา้งเหมาจดัท่าผ้าคลุมเก้าอี้ 800.00                       800.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.009/2563 ลว.18 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง 485,600.00                 489,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 015/2563 ลว.6 พ.ย.62

กะรัตช้าง ม.5 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ่ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

36 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต. 355,000.00                 357,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สองกอก่อสร้าง หจก.สองกอก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 016/2563 ลว.6 พ.ย.62

ทับใต้ ม.13 หจก.จลุพงษ์การโยธา ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

37 โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย 24,000.00                   25,900.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 017/2563 ลว.6 พ.ย.62

รุ่งอรุณ (ลุงตุ้ม) ม.1 ประโยชน์ของทางราชการ

38 โครงการขยายไหล่ถนน คสล.สายช่อง 248,000.00                 250,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 018/2563 ลว.6 พ.ย.62

ประดู่ 2 ม.1 บริษัท ทรงพล เจ แอนด์ เจ คอนสตรัคชัน่ ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าเสลา 136,000.00                 137,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ่ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 019/2563 ลว.6 พ.ย.62

ซอย 6 ม.8 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.จลุพงษ์การโยธา



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคี 207,000.00                 208,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ่ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 020/2563 ลว.6 พ.ย.62

ซอย 3 ม.6 หจก.จลุพงษ์การโยธา ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร่วม 275,000.00                 276,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ่ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 021/2563 ลว.6 พ.ย.62

มิตร-กม.16 ม.6 หจก.จลุพงษ์การโยธา ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจา่รัตน์ 351,000.00                 352,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ่ากัด บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 022/2563 ลว.6 พ.ย.62

ม.8 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.จลุพงษ์การโยธา

43 โครงการปรับปรุงถนน จ่านวน 2 สาย 177,500.00                 180,200.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 023/2563 ลว.12 พ.ย.62

ทาง ม.11 หจก.ทรัพย์ส่าราญคอนสตรัคชัน่ ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

44 โครงการปรับปรุงถนนสายมาลัยทับใต้ 253,400.00                 255,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 024/2563 ลว.12 พ.ย.62

ซอย 7 ม.13 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ่ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

45 โครงการปรับปรุงถนนเนินกรวด ม.14 480,000.00                 482,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 025/2563 ลว.12 พ.ย.62

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชัน่ จ่ากัด

46 โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยมงคล - 209,000.00                 211,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 026/2563 ลว.15 พ.ย.62

อ่างเก็บน้า่สามัคคี ม.6 หจก.ทรัพย์ส่าราญคอนสตรัคชัน่ ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จ่านวน 257,300.00                 260,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 027/2563 ลว.15 พ.ย.62

5 สายทาง ม.4 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ทรัพย์ส่าราญคอนสตรัคชัน่

48 โครงการปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสาย 220,000.00                 221,400.00               เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 028/2563 ลว.18 พ.ย.62

ม.3,8,11 ประโยชน์ของทางราชการ

49 โครงการปรับปรุงถนน จ่านวน 3 สาย 277,100.00                 280,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 029/2563 ลว.19 พ.ย.62

ทาง ม.7 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ่ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง 256,900.00                 260,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 030/2563 ลว.19 พ.ย.62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

โรงเรียน ม.1 หจก.ทรัพย์ส่าราญคอนสตรัคชัน่ ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมูบ่น 256,800.00                 260,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 031/2563 ลว.19 พ.ย.62

(โรงปุ๋ย) ท่อน้า่ดิบ ม.2 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ทรัพย์ส่าราญคอนสตรัคชัน่

52 โครงการต่อเติมศาลาหมูบ่้านเขาเสวยราช 334,000.00                 336,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรงพล เจ แอนด์ เจ คอนสตรัคชัน่ จ่ากัดบริษัท ทรงพล เจ แอนด์ เจ คอนสตรัคชัน่ จ่ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 032/2563 ลว.20 พ.ย.62

ม.14 หจก.จลุพงษ์การโยธา ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขา 239,600.00                 243,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 033/2563 ลว.22 พ.ย.62

นกกระจบิ 5 (บ้านตามวล) ม.8 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ทรัพย์ส่าราญคอนสตรัคชัน่

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนก 319,000.00                 321,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 034/2563 ลว.25 พ.ย.62

หล่ิว ม.9 หจก.ทรัพย์ส่าราญคอนสตรัคชัน่ ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขพวง 387,300.00                 390,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 035/2563 ลว.25 พ.ย.62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 30  เดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

ม.7 หจก.ทรัพย์ส่าราญคอนสตรัคชัน่ ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง

56 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองยาย 180,000.00                 182,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 036/2563 ลว.26 พ.ย.62

เฒ่า ม.12 บริษัท ไอเดียววิฒัน์ จ่ากัด ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง


