
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 วสัดุส านักงาน/ค่าหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนธนัวาคม 2556 470.00             ตกลงราคา ร้านจีระภณัฑ์/ 470         .-บาท ร้านจีระภณัฑ์/ 470       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

2 โครงการ 5 ธนัวามหาราช/ค่าจัดซ้ือต้นไม้จัดสถานที่ฯ 4,740.00          ตกลงราคา ร้านน้องมายด์พนัธุไ์ม/้ 4,740      .-บาท ร้านน้องมายด์พนัธุไ์ม/้ 4,740    .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

3 วสัดุช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติัวนัที่  30 พ.ย. 56 12,921.00        ตกลงราคา ร้านประสิทธิภ์ณัฑ์/ 12,921    .-บาท ร้านประสิทธิภ์ณัฑ์/ 12,921  .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

4 วสัดุก่อสร้าง/ค่าวสัดุซ่อมแซมประปา 645.00             ตกลงราคา ร้านประสิทธิภ์ณัฑ์/ 645         .-บาท ร้านประสิทธิภ์ณัฑ์/ 645       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

5 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ/ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 390.00             ตกลงราคา ร้านประส่ิทธิภ์ณัฑ์/ 390         .-บาท ร้านประส่ิทธิภ์ณัฑ์/ 390       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ค่าวสัดุ 400.00             ตกลงราคา ร้านประสิทธิภ์ณัฑ์/ 400         .-บาท ร้านประสิทธิภ์ณัฑ์/ 400       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

7 โครงการประเพณีใหท้านไฟ/ค่าวสัดุอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 500.00             ตกลงราคา ร้านคันธลีุยูนิค/ 500         .-บาท ร้านคันธลีุยูนิค/ 500       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

8 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2557 4,060.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิภ์ณัฑ์/ 4,060      .-บาท ร้านประสิทธิภ์ณัฑ์/ 4,060    .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

9 วสัดุคอมพวิเตอร์/ส่วนการคลัง/ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,060.00        ตกลงราคารา้นนพรัตนค์อม/ 10,060    .-บาท ร้านนพรัตน์คอม/ 10,060  .-บาทเปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ค่าซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 21,943.00        ตกลงราคา นายจาตุรงค์ สุขศรีเมือง/ 21,943    .-บาท นายจาตุรงค์ สุขศรีเมือง/ 21,943  .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

11 งบกลาง/ค่าซ่อมแ.ซมคอสะพานถนนสายสวนนายยิ้ม หมู่ที่ 9 29,862.00        ตกลงราคา นางสาวสุวดี สมานทอง/ 29,862    .-บาท นางสาวสุวดี สมานทอง/ 29,862  .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

12 งบกลาง/ค่าซ่อมแ.ซมถนนสายสามแยก สปก.-ทบัชัน  หมู่ที่ 9 25,596.00        ตกลงราคา นางสาวสุวดี สมานทอง/ 25,596    .-บาท นางสาวสุวดี สมานทอง/ 25,596  .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

13 โครงการงานประเพณีใหท้านไฟ/ค่าปา้ยไวนิล 1,600.00          ตกลงราคา ร้านทา่ฃนะการพมิพ์/ 1,600      .-บาท ร้านทา่ฃนะการพมิพ์/ 1,600    .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

14 โครงการงานประเพณีใหท้านไฟ/ค่าเวท ีเคร่ืองเสียง เคร่ืองปั่นไฟ 47,000.00        ตกลงราคา นายทรงศักด์ิ  ศรีระบาย/ 47,000    .-บาท นายทรงศักด์ิ  ศรีระบาย/ 47,000  .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

15 โครงการงานประเพณีใหท้านไฟ/ค่าชุดการแสดงหนังตะลุง 18,000.00        ตกลงราคา นางสาวอัมรัตน์ ดุลหลัง/ 18,000    .-บาท นางสาวอัมรัตน์ ดุลหลัง/ 18,000  .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

16 โครงการงานประเพณีใหท้านไฟ/ค่าดอกไม้สด 900.00             ตกลงราคา ร้านคันธลีุยูนิค/ 900         .-บาท ร้านคันธลีุยูนิค/ 900       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

17 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 1,600.00          ตกลงราคา ร้านทา่ชนะการพมิพ์/ 1,600      .-บาท ร้านทา่ชนะการพมิพ์/ 1,600    .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากคลองคันธุลี หมู่ที่ 2 3,362,000.00      e-Auction หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ/ 3,354,000     .-บาท หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ/ 3,354,000    .-บาท เสนอราคาต่ าสุด

หจก.สุราษฎร์สุขสันต์/ 3,356,000     .-บาท

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ค่าซ่อมรถอปพร. 2,720.00          ตกลงราคาร้านเจ้าจอมไดนาโม/ 2,720      .-บาท ร้านเจ้าจอมไดนาโม/ 2,720    .-บาทเปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ค่าซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,900.00          ตกลงราคาบจก.อาร์.เอส.ที.ออโตเมชั่น/ 4,900      .-บาท บจก.อาร์.เอส.ที.ออโตเมชั่น/ 4,900    .-บาทเปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว
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21 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ค่าซ่อมรถบรรทกุขยะ 3,630.00          ตกลงราคาร้านแดงการช่างคันธลีุ/ 3,630      .-บาท ร้านแดงการช่างคันธลีุ/ 3,630    .-บาทเปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ค่าซ่อมรถอปพร. 1,930.00          ตกลงราคาร้านแดงการช่างคันธลีุ/ 1,930      .-บาท ร้านแดงการช่างคันธลีุ/ 1,930    .-บาทเปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00          ตกลงราคาร้านทา่ชนะแอร์/ 1,200      .-บาท ร้านทา่ชนะแอร์/ 1,200    .-บาทเปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

24 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน(น้ ามนัฯรถยนต์ส่วนกลาง)  24,226.00          ตกลงราคา บริษทั ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน)/ 24,226      .-บาท บริษทั ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน)/ 24,226   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

25 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน(น้ ามนัฯรถยนต์เคร่ืองจักรกลขนาดกลาง) 27,216.00          ตกลงราคา บริษทั ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน)/ 27,216      .-บาท บริษทั ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน)/ 27,216   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ลงชื่อ                                                จนท .พสัดุ

(นางกาญจณ์ศิริ  สุรินทร์วงศ์)
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ลงชื่อ                                       หน ..พสัดุ ลงชื่อ                                   นายกอบต .

(นายชาคริต  สุขอนันต์) (นายมงคล  ธรรมฤทธิ์)


