
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล 1,250.00                    1,250.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.013/2563 ลว.20 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

2 ซ้ือวสัดุทางการแพทย์ 24,570.00                   24,570.00                 เฉพาะเจาะจง พาราเวชภัณฑ์ พาราเวชภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.004/2563 ลว.12 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

3 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.030/2563 ลว.25 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

4 จา้งเหมาประกอบอาหาร 10,200.00                   10,200.00                 เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 02/15 ลว.28 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

5 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,670.00                    1,670.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 163/08114 ลว.16 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

6 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 474.00                       474.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 163/08115 ลว.16 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

7 ค่าด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอย 57,234.80                   57,234.80                 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 2/50 ลว.16 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มนีำคม  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 มนีำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ. 2563

8 ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 800.00                       800.00                     เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  แนวเถือ่น นายพิชิต  แนวเถือ่น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.015/2563 ลว.9 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

9 ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะน้ า 48,700.00                   48,700.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ไฟร์ เซอร์วสิ ร้านสตาร์ไฟร์ เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.031/2563 ลว.3 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

10 ซ้ือครุภัณฑืส านักงาน เป็นเคร่ืองปรับอากาศ 48,000.00                   48,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) จ ากัด บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.005/2563 ลว.3 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

11 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 284.00                       284.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 162/08088 ลว.10 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

12 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,589.00                    2,589.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 162/08085 ลว.10 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

13 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,036.00                    1,036.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 162/08084 ลว.10 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

14 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,065.00                    1,065.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 162/08086 ลว.10 มี.ค.63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ. 2563

ประโยชน์ของทางราชการ

15 ค่าวสัดุก่อสร้าง 4,490.00                    4,490.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.จลุพงษ์การโยธา หจก.จลุพงษ์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.005/2563 ลว.7 ก.พ.63

ประโยชน์ของทางราชการ

16 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000.00                   17,000.00                 เฉพาะเจาะจง เอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.015/2563 ลว.11 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

17 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 64,225.00                   64,225.00                 เฉพาะเจาะจง เอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.016/2563 ลว.16 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

18 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 23,250.00                   23,250.00                 เฉพาะเจาะจง เอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.006/2563 ลว.16 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

19 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 3,458.24                    3,458.24                   เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.เจริญ ออโต้เซลส์ จ ากัด บริษัท จ.เจริญ ออโต้เซลส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.033/2563 ลว.13 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

20 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 16,500.00                   16,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรเฟอร์นิเจอร์ ร้านถาวรเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.014/2563 ลว.11 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ. 2563

21 ค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 35,000.00                   35,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก็อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านแหลมทองก็อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.006/2563 ลว.6 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

22 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.016/2563 ลว.12 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

23 ค่าวสัดุก่อสร้าง 2,044.00                    2,044.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวะ วสัดุก่อสร้าง จ ากัด บริษัท ศิวะ วสัดุก่อสร้าง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.013/2563 ลว.11 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

24 ซ่อมแซมเล่ือยยนต์ 300.00                       300.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านศิลายนต์ ร้านศิลายนต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.034/2563 ลว.19 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

25 ซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 93,940.00                   93,940.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวนิสัน จ ากัด บริษัท พาราวนิสัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.005/2563 ลว.12 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

26 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 21,000.00                   21,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.เอฟแอนด์เอ็นเคาวซิ์น หจก.เอฟแอนด์เอ็นเคาวซิ์น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.007/2563 ลว.20 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

27 ค่าวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,155.00                    2,155.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 100953/1505757 ลว.24 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม  2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ. 2563

28 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร 16,900.00                   16,900.00                 เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 16/02 ลว.16 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ

29 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 7,348.76                    7,348.76                   เฉาพะเจาะจง บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.017/2563 ลว.19 มี.ค.63

ประโยชน์ของทางราชการ


