
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าถังพร้อมบรรจกุ๊าซหุงต้ม โครงการฝึก 2,700.00                    2,700.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านทรัพย์รุ่งเรืองพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.024/2563 ลว.22 ม.ค.63

อบรม อปพร. ประโยชน์ของทางราชการ

2 จา้งเหมาประกอบอาหาร 5,980.00                    5,980.00                   เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 12/02 ลว.4 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

3 จา้งเหมาท่าของที่ระลึก 4,350.00                    4,350.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 16/023 ลว.04 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

4 จา้งเหมาท่าป้ายไวนิล 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.023/2563 ลว.22 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

5 จา้งเหมารถบัสโดยสาร โครงการฝึกอบรม 201,000.00                 201,000.00               เฉพาะเจาะจง นางกิตติยา  เสริฐคัมภ์ศร นางกิตติยา  เสริฐคัมภ์ศร เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.015/2563 ลว.16 ม.ค63

และศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มสตรีฯ ประโยชน์ของทางราชการ

6 จา้งเหมาท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 15,000.00                   15,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.012/2563 ลว.21 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

7 จา้งเหมาประกอบอาหาร 16,900.00                   16,900.00                 เฉพาะเจาะจง นางบุญรอด  เกิดทอง นางบุญรอด  เกิดทอง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สส.011/2563 ลว.3 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 29  เดอืน  กุมภำพันธ์  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 กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 29  เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

8 ค่าวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,100.00                    1,100.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 159/07916 ลว.5 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

9 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตาม 53,600.00                   53,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองปราณการท่องเที่ยว หจก.เมืองปราณการท่องเที่ยว เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.023/2563 ลว.20 ม.ค.63

โครงการฝึกอบรม อปพร. ประโยชน์ของทางราชการ

10 ค่าวสัดุน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,700.00                    4,700.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้า่มันและการค้าปลีก จ่ากัด (มหาชน)บริษัท ปตท.น้า่มันและการค้าปลีก จ่ากัด (มหาชน)เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 101301/1473022 ลว.27 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

11 ซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11,400.00                   11,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กค.010/2563 ลว.28 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

12 ค่าน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00                    5,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 159/07906 ลว.4 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

13 ค่าน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 340.00                       340.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 159/07905 ลว.4 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

14 ค่าเช่าถังบรรจสุารเคมี 20,700.00                   20,700.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอ็น.เซ็นเตอร์ ร้านเจ.เอ็น.เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.022/2563 ลว.20 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 กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 29  เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

ประโยชน์ของทางราชการ

15 ซ้ือวสัดุกีฬา 150,000.00                 150,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ่ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ กศ.012/2563 ลว.21 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

16 ซ่อมแซมรถยนต์ 81-3861 800.00                       800.00                     เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  แนวเถือ่น นายพิชิต  แนวเถือ่น เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ช.004/2563 ลว.3 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

17 ค่าปะยางรถยต์ 260.00                       260.00                     เฉพาะเจาะจง สุธรรมเมธกีารยาง สุธรรมเมธกีารยาง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 144 ลว. 28 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

18 ค่าน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,270.00                    4,270.00                   เฉพาะเจาะจง นายธญัเทพ  ศิริเพ่งไพฑูรย์ นายธญัเทพ  ศิริเพ่งไพฑูรย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

19 ค่าวสัดุน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้า่มันและการค้าปลีก จ่ากัด (มหาชน)บริษัท ปตท.น้า่มันและการค้าปลีก จ่ากัด (มหาชน)เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 101386/1474024 ลว 29 ม.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

20 ค่าวสัดุน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 27,781.70                   27,781.70                 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 29  เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

21 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 14,659.00                   14,659.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์อิมแทคท์ จ่ากัด บริษัท มาสเตอร์อิมแทคท์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.013/2563 ลว. 5 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

22 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 15,130.00                   15,130.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวกีฬา ร้านดาวกีฬา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.003/2563 ลว.6 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

23 ค่าก่าจดัขยะมูลฝอย 65,483.60                   65,483.60                 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต่าบลปราณบุรี เทศบาลต่าบลปราณบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 2/23 ลว.14 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

24 ค่าน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 320.00                       320.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 160/07983 ลว.18 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

25 จา้งเหมาจดัท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 110,000.00                 110,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สธ.014/2563 ลว.12 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

26 จา้งเหมาประกอบอาหาร 4,200.00                    4,200.00                   เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 14/02 ลว.21 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

27 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 1,491.05                    1,491.05                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ ์จ่ากัด บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ ์จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.026/2563 ลว.11 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 29  เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

28 จา้งเหมาเดินระบบประปา 13,400.00                   13,400.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ช.005/2563 ลว.7 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

29 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 35,424.00                   35,424.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ่ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ค.004/2563 ลว.14 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

30 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,760.00                    3,760.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านศิรภัคแอร์ ร้านศิรภัคแอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.029/2563 ลว.21 ก.พ63

ประโยชน์ของทางราชการ

31 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 2,840.00                    2,840.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ ช.005/2563 ลว.18 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

32 จา้งเหมาจดัตแต่งขบวนรถแห่เทิดพระเกียรติ 30,000.00                   30,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางภัทราวดี  มีชูธน นางภัทราวดี  มีชูธน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.028/2563 ลว.18 ก.พ.63

งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธม์หัศจรรย์ ประโยชน์ของทางราชการ

เมืองสามอ่าวและงานกาชาด

33 จา้งเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV 3,500.00                    3,500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ สป.027/2563 ลว.18 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 ม.3 487,800.00                 489,100.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 059/2563 ลว.7 ก.พ.63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 29  เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาควง- 487,000.00                 488,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 060/2563 ลว.7 ก.พ.63

หัวหินซาฟารี ม.9 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมูบ่น 492,000.00                 494,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 061/2563 ลว.12 ก.พ.63

(โรงปุ๋ย)-ท่อน้า่ดิบ ม.2 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.สรัลกรก่อสร้าง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศักด์ิ 414,000.00                 416,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุดและเพื่อ 062/2563 ลว.26 ก.พ.63

น้อย (หลังบ้านผู้ช่วย) ม.7 หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.ทรัพย์ส่าราญ คอนสตรัคชัน่


