
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 วัสดุส านกังาน/ส่วนการคลัง/จดัซ้ือวัสดุส านกังาน 10,584.00          ตกลงราคา ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 10,584      .-บาท ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 10,584      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

2 วัสดุงานบา้นงานครัว/งานตลาดนดั/จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,565.00            ตกลงราคา ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,565       .-บาท ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,565       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

3 วัสดุประปา/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุประปา 12,703.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 12,703      .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 12,703      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

4 วัสดุอื่น/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุอื่น 385.00              ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 385          .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 385          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

5 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ/งานปอ้งกนัฯ/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ 460.00              ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 460          .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 460          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

6 วัสดุอื่น/งานปอ้งกนัฯ/จดัซ้ือวัสดุอื่น 965.00              ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 965          .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 965          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

7 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ 4,805.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,805       .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,805       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

8 วัสดุยานพาหนะและชนส่ง/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 220.00              ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 220          .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 220          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

9 วัสดุคอมพวิเตอร์/ส่วนการคลัง/จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ์ 11,000.00          ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 11,000      .-บาท นพรัตนค์อม/ 11,000      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

10 วัสดุคอมพวิเตอร์/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ์ 6,000.00            ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 6,000       .-บาท นพรัตนค์อม/ 6,000       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

11 วัสดุยานพาหนะและชนส่ง/ส่วนโยธา/จัดซ้ือยางนอกและยางในรถเกล่ียดิน (ตค 2039 สฎ) 54,050.00          ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 54,050      .-บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 54,050      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/ส่วนโยธา/จัดซ้ือกรองเคร่ือง กรองโซล่า รถบดล้อเหล็ก 26,490.00          ตกลงราคา ร้านละแมอะไหล่ยนต์/ 26,490      .-บาท ร้านละแมอะไหล่ยนต์/ 26,490      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

(ถข 199 สฎ) และรถเกล่ียดิน (ตค 2039 สฎ)
13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส่วนโยธา/จดัซ้ือน้ ามนัเคร่ือง รถบดล้อเหล็ก (ถข 199 สฎ) 1,910.00            ตกลงราคา ร้านละแมอะไหล่ยนต์/ 1,910       .-บาท ร้านละแมอะไหล่ยนต์/ 1,910       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

14 วัสดุงานบา้นงานครัว/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 12 รายการ 4,512.00            ตกลงราคา ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 4,512       .-บาท ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 4,512       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

15 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์ประจ าวันที่ 1-31 ก.ค. 57 470.00              ตกลงราคา ร้านจรีะภณัฑ์/ 470          .-บาท ร้านจรีะภณัฑ์/ 470          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/สนง.ปลัด/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ก.ค. 57 100,000.00         ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

17 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส่วนโยธา/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ก.ค. 57 100,000.00         ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 500.00              ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 500          .-บาท นพรัตนค์อม/ 500          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า (บม 2600 สฎ) 3,660.00            ตกลงราคา นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 3,660       .-บาท นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 3,660       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

และรถจกัรยานยนต์ (คตก 18 สฎ)
20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ อปพร. (ผก 5647 สฎ) 1,225.00            ตกลงราคา นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 1,225       .-บาท นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 1,225       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

21 ค่ารับรอง/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2,940.00            ตกลงราคา นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 2,940       .-บาท นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 2,940       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

(ประชมุสภาฯ สมยัสามญั สมยัที่ 2 คร้ังที่ 1/2557)
22 ค่ารับรอง/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 1,960.00            ตกลงราคา นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 1,960       .-บาท นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 1,960       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

(ประชมุสภาฯ สมยัสามญั สมยัที่ 2 คร้ังที่ 2/2557)
23 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2557 ศพด.บา้นทบัชนั 97,920.00          ตกลงราคา นางสาววรลพฒัน ์บวันาค/ 97,920      .-บาท นางสาววรลพฒัน ์บวันาค/ 97,920      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

(1 ก.ค. - 7 ต.ค. 57)
24 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมซ่อม/ส่วนการคลัง/จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์ 1,600.00            ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 1,600       .-บาท นพรัตนค์อม/ 1,600       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

25 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมซ่อม/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า (บม 2600 สฎ) 6,580.00            ตกลงราคา นายบญุชว่ย โพธิ์แกว้/ 6,580       .-บาท นายบญุชว่ย โพธิ์แกว้/ 6,580       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มถุินายน 2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

หน้าที ่1



ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

26 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาบริการจดัท าปา้ยไวนลิ 1,872.00            ตกลงราคา ทา่ชนะการพมิพ์/ 1,872       .-บาท ทา่ชนะการพมิพ์/ 1,872       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

27 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น ม.1 ต.คันธุลี 35,000.00          สอบราคา 1.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 35,000     .-บาท 1.หจก.โชคอนันต์ซีวลิเอ็นจเินียร่ิง 34,500     .-บาท คุณสมบติัถูกต้อง

2.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 34,500     .-บาท คุณสมบติัไม่ถูกต้อง

28 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น ม.11 ต.คันธุลี 76,600.00          สอบราคา 1.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 76,600     .-บาท 1.หจก.โชคอนันต์ซีวลิเอ็นจเินียร่ิง 76,000     .-บาท คุณสมบติัถูกต้อง

2.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 76,100     .-บาท คุณสมบติัไม่ถูกต้อง

29 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น ม.7 ต.คันธุลี 377,000.00         สอบราคา 1.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 376,500    .-บาท 1.หจก.โชคอนันต์ซีวลิเอ็นจเินียร่ิง 376,500    .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.หจก.ธารอรุณ 377,000    .-บาท
30 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น ม.7 ต.คันธุลี 50,000.00          สอบราคา 1.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 49,500      .-บาท 1.หจก.โชคอนันต์ซีวลิเอ็นจเินียร่ิง 49,500      .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.หจก.ธารอรุณ 50,000      .-บาท
31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนทะเล ม.6 ต.คันธุลี 600,000.00         สอบราคา 1.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 559,000    .-บาท 1.หสน.สุราษฎร์ภทัทิรกิจ 559,000    .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.บจก.สุราษฎร์สุขสันต์ 600,000    .-บาท
32 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2557 (1 ก.ค. - 23 ก.ย. 57) 311,522.67         กรณีพเิศษ สหกรณ์โคมนมหนองโพราชบรีุ/ 311,522.67 .-บาท สหกรณ์โคมนมหนองโพราชบุรี/ 311,522.67 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

      ลงชื่อ                                           นวก .พสัดุ
(นางสาวสุรวดี  วงศ์สวัสด์ิ)

ลงชื่อ                                       หน .พสัดุ      ลงชื่อ                                   นายกอบต .
(นายชาคริต  สุขอนนัต์) (นายมงคล  ธรรมฤทธิ)์
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