
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัท าตรายาง 500.00                       500.00                     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.007/2563 ลว.2 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

2 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,091.00                    1,091.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวร์ค โฮม จ ากัด บริษัท โปรเวร์ค โฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.008/2563 ลว.26 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

3 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.008/2563 ลว.2 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

4 จา้งเหมาจดัท าตรายาง 10,000.00                   10,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.018/2563 ลว.2 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

5 จดัซ้ือวสัดุอเปกรณ์ ตามโครงการฝึก 3,617.00                    3,617.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านจกัรกฤษ ร้านจกัรกฤษ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.003/2563 ลว.20 ธ.ค.62

อาชีพประชาชนในต าบลทับใต้ ประโยชน์ของทางราชการ

6 จดัซ้ือวสัดุอเปกรณ์ ตามโครงการฝึก 4,175.00                    4,175.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านจกัรกฤษ ร้านจกัรกฤษ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.002/2563 ลว.18 ธ.ค.62

อาชีพประชาชนในต าบลทับใต้ ประโยชน์ของทางราชการ

7 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 802.00                       802.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัดบริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 101259/1453282

ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  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 มกรำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

8 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 15,000.00                   15,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.006/2563 ลว.20 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

9 จา้งเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการ 30,000.00                   30,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิศิริ  พินิจพงษ์ นายศักด์ิศิริ  พินิจพงษ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.009/2563 ลว.2 ม.ค.63

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้านการ ประโยชน์ของทางราชการ

จดัท าแผนที่ภาษีและการส ารวจภาคสนาม

10 จดัซ้ือของที่ระลึก 3,200.00                    3,200.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.003/2563 ลว.27 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

11 จา้งเหมาจดัตกแต่งสถานที่ ตามโครงการ 51,600.00                   51,600.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.017/2563 ลว.20ธ.ค.62

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประโยชน์ของทางราชการ

เทศกาลปีใหม่

12 จา้งเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการ 8,400.00                    8,400.00                   เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.015/2563 ลว.17 ธ.ค.62

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประโยชน์ของทางราชการ

เทศกาลปีใหม่

13 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บธ 840 38,520.00                   38,520.00                 เฉพาะเจาะจง ไฟร์ ไฟเตอร์ เซอร์วสิ ไฟร์ ไฟเตอร์ เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.019/2563 ลว.2 ม.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  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

ประโยชน์ของทางราชการ

14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กค 5807 2,500.00                    2,500.00                   เฉพาะเจาะจง อูท่ี เอส คาร์ เซอร์วสิ อูท่ี เอส คาร์ เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.009/2563 ลว.2 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

15 จดัซ้ือน้ าแข็ง 3,500.00                    3,500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านส านวนสุขพานิช ร้านส านวนสุขพานิช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.005/2563 ลว.19 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

16 จดัซ้ือกระเป๋าบรรจเุอกสาร ตามโครงการ 22,100.00                   22,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี จ ากัด บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.007/2563 ลว.2 ม.ค.63

อบรมและปฏิบัติธรรมพัฒนาจติและส่งเสริม ประโยชน์ของทางราชการ

คุณธรรมของผู้สูงอายุ

17 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนา 4,538.00                    4,538.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านจกัรกฤษ ร้านจกัรกฤษ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.005/2563 ลว.2 ม.ค.63

ศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มวสิวาหกิจชุมชน ประโยชน์ของทางราชการ

18 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอาชีพ 6,170.00                    6,170.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านจกัรกฤษ ร้านจกัรกฤษ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.004/2563 ลว.27 ธ.ค.62

ประชาชน ประโยชน์ของทางราชการ

19 จา้งเหมาจดัหาอาหาร ตามโครงการฝึก 11,700.00                   11,700.00                 เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.009/2563 ลว.2 ม.ค.63

อาชีพประชาชน ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

20 จา้งเหมาจดัท าป้าย 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.012/2563 ลว.3 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

21 จา้งเหมาประกอบอาหาร 11,700.00                   11,700.00                 เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.008/2563 ลว.27 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

22 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 41,321.40                   41,321.40                 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

23 ซ่อมแซมรถยนต์ 81-7784 2,300.00                    2,300.00                   เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  แนวเถือ่น นายพิชิต  แนวเถือ่น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.012/2563 ลว.10 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

24 ซ่อมแซมรถยนต์ บธ 840 1,300.00                    1,300.00                   เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  แนวเถือ่น นายพิชิต  แนวเถือ่น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.019/2563 ลว.10 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

25 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 400.00                       400.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 157/07812 ลว.15 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

26 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 140.00                       140.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 157/078121ลว.15 ม.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  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

ประโยชน์ของทางราชการ

27 จา้งเหมาประกอบอาหาร 11,700.00                   11,700.00                 เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.010/2563 ลว.2 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

28 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 3,400.00                    3,400.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านอูด๊ ไดนาโม แอร์ ร้านอูด๊ ไดนาโม แอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.002/2563 ลว.10 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

29 ซ่อมแซมรถยนต์ กข 2486 5,620.00                    5,620.00                   เฉพาะเจาะจง นายสันติ  สมสักด์ิ นายสันติ  สมสักด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.010/2563 ลว.6 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

30 ซ่อมแซมรถยนต์ 81-2436 8,480.00                    8,480.00                   เฉพาะเจาะจง นายสันติ  สมสักด์ิ นายสันติ  สมสักด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.012/2563 ลว.6 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

31 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมทักษะ 18,000.00                   18,000.00                 เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.008/2563 ลว.27 ธ.ค.62

เด็กรอบด้าน (กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ) ประโยชน์ของทางราชการ

32 จดัซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง โครงการส่งเสริม 4,480.00                    4,480.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านส านวนสุขพานิช ร้านส านวนสุขพานิช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.007/2563 ลว.27 ธ.ค.62

ทักษะเด็กรอบด้าน (กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ) ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

33 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอาชีพ 3,235.00                    3,235.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านจกัรกฤษ ร้านจกัรกฤษ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.006/2563 ลว.2 ม.ค.63

ประชาชนในต าบลทับใต้ ประโยชน์ของทางราชการ

34 ซ่อมแซมรถยนต์ กจ 2827 2,500.00                    2,500.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริญญา กราฟฟิค บริษัท ริญญา กราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.020/2563 ลว.17 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

35 ค่าก าจดัขยะมูลฝอย 58,620.80                   58,620.80                 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลต าบลปราณบุรี ส านักงานเทศบาลต าบลปราณบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 2/06 ลว.22 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

36 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริม 48,440.00                   48,440.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.009/2563 ลว.27 ธ.ค.62

ทักษะเด็กรอบด้าน (วนัเด็กแห่งชาติ) ประโยชน์ของทางราชการ

37 ซ่อมแซมรถยนต์ กข 9062 43,337.14                   43,337.14                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย จ ากัดบริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.003/2563 ลว.3 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

38 จา้งเหมาจดัสถานที่และเครืองเสียง 6,400.00                    6,400.00                   เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.013/2563 ลว.3 ม.ค.63

โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมพัฒนา ประโยชน์ของทางราชการ

จติและส่งเสริมคุณธรรมของผู้สูงอายุ

39 จา้งเหมาจดัสถานที่และเครืองเสียง 34,500.00                   34,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.009/2563 ลว.27 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  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน ประโยชน์ของทางราชการ

(กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ)

40 ซ่อมแซมรถยนต์ 81-2458 8,320.00                    8,320.00                   เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  แนวเถือ่น นายพิชิต  แนวเถือ่น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.011/2563 ลว.6 ม.ค.63


