
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ พ.ศ.2557/จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์และของที่ระลึก 3,000.00            ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 3,000       .-บาท ร้านอมัพร/ 3,000       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

2 วัสดุกอ่สร้าง (ประปา)/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ประปา) 175.00              ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 175          .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 175          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

3 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ 4,510.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,510       .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,510       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

4 วัสดุคอมพวิเตอร์/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือเมาส์และแปน้พมิพ์ 560.00              ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 560          .-บาท นพรัตนค์อม/ 560          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

5 วัสดุงานบา้นงานครัว/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ าด่ืม 240.00              ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240          .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

6 วัสดุงานบา้นงานครัว/ศพด.บา้นทบัชนั/จดัซ้ือน้ าด่ืม 120.00              ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 120          .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 120          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

7 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ/ศพด.บา้นทบัชนั/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ 870.00              ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 870          .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 870          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

8 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์ประจ าวันที่ 1-30 ม.ิย. 57 460.00              ตกลงราคา ร้านจรีะภณัฑ์/ 460          .-บาท ร้านจรีะภณัฑ์/ 460          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/สนง.ปลัด/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน มิ.ย. 57 100,000.00         ตกลงราคา บจก.จยิางกรู ปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท บจก.จยิางกรู ปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส่วนโยธา/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน มิ.ย. 57 100,000.00         ตกลงราคา บจก.จยิางกรู ปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท บจก.จยิางกรู ปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

11 วัสดุงานบา้นงานครัว/สนง.ปลัด/จดัซ้ือเคร่ืองด่ืม (แชลเลนจเ์ดย ์2557) 845.00              ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 845          .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 845          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

12 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ พ.ศ.2557/จา้งเหมาเชา่รถโดยสารไมป่ระจ าทาง 56,000.00          ตกลงราคา นางวรวรรณ อไุรวรรณ/ 56,000      .-บาท นางวรวรรณ อไุรวรรณ/ 56,000      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

13 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ พ.ศ.2557/จา้งเหมาจดัปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 1,000.00            ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 1,000       .-บาท ร้านอมัพร/ 1,000       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

14 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า (ผ-2275 สฎ) 750.00              ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 750          .-บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 750          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

15 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2557 ศพด.บา้นทบัชนั 64,000.00          ตกลงราคา นางสาววรลพฒัน ์บวันาค/ 64,000      .-บาท นางสาววรลพฒัน ์บวันาค/ 64,000      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

(16 พ.ค. - 30 ม.ิย. 57)
16 ค่าเล้ียงรับรอง/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาบริการประกอบอาหร และเคร่ืองด่ืม 3,000.00            ตกลงราคา นางกนกกาญจน ์ศรีสุวรรณ์/ 3,000       .-บาท นางกนกกาญจน ์ศรีสุวรรณ์/ 3,000       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส่วนโยธา/จา้งเหมาซ่อมแซมรถเกล่ียดิน (ตค 2039 สฎ) 22,100.00          ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 22,100      .-บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 22,100      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า (บม 2600 สฎ) 7,120.00            ตกลงราคา นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 7,120       .-บาท นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 7,120       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

และรถยนต์ (ผก 5647 สฎ)
19 วัสดุคอมพวิเตอร์/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาติดต้ัง USB Wireless ขนาด 150 Mps 1,400.00            ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 1,400       .-บาท นพรัตนค์อม/ 1,400       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส่วนการคลัง/จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์ 1,700.00            ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 1,700       .-บาท นพรัตนค์อม/ 1,700       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

21 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า (บม 2600 สฎ) 300.00              ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 300          .-บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 300          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส่วนโยธา/จา้งเหมาซ่อมแซมรถเกล่ียดิน (ตค 2039 สฎ) 700.00              ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 700          .-บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 700          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง 350.00              ตกลงราคา นายพนัธ์วริศ หมั่นกจิ/ 350          .-บาท นายพนัธ์วริศ หมั่นกจิ/ 350          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

24 โครงการจา้งขดุดินแนวกนัไฟ ปา่พรุคันธุลี ม.5, 7 ต.คันธุลี 151,000.00         พเิศษ 1.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 150,500    .-บาท 1.หจก.โชคอนันต์ซีวลิเอ็นจเินียร่ิง 150,500    .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 151,000    .-บาท
25 โครงการขดุลอกคลองส่งน้ าเขา้ปา่พรุ ปา่พรุคันธุลี ม.7 ต.คันธุลี 131,000.00        พเิศษ 1.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 130,500    .-บาท 1.หจก.โชคอนันต์ซีวลิเอ็นจเินียร่ิง 130,500     .-บาท เปน็ผู้สนอราคาต่ าสุด

2.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 131,000    .-บาท 131,000    

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  พฤษภาคม 2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  พฤษภาคม 2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

26 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น บา้นชอ่งยงูทอง ม.13 ต.คันธุลี 700,000.00        สอบราคา 1.หจก.สุเทพพฒันาการโยธา 599,000    .-บาท 1.หจก.สุเทพพฒันาการโยธา 599,000    .-บาท เปน็ผู้สนอราคาต่ าสุด

2.หจก.โชคอนตันซี์วิลเอน็จเินยีร่ิง 600,000    .-บาท
27 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ม.11 ต.คันธุลี 600,000.00         สอบราคา 1.หจก.ส.แสงเพชรการโยธา 599,000    .-บาท 1.หจก.ส.แสงเพชรการโยธา 599,000    .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.หจก.ธารอรุณ 600,000    .-บาท
28 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2557 (16 พ.ค. - 30 ม.ิย. 57) 124,138.56         กรณีพเิศษ สหกรณ์โคมนมหนองโพราชบรีุ/ 124,138.56 .-บาท สหกรณ์โคมนมหนองโพราชบุรี/ 124,138.56 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

          ลงชื่อ                                                จพง .พสัดุ
(นางสาวสุรวดี  วงศ์สวัสด์ิ)

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