
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์และนติยสารสุดสัปดาห์ 470.00            ตกลงราคา ร้านจรีะภณัฑ์/ 470.00 บาท ร้านจรีะภณัฑ์/ 470.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าวันที่ 1-31 ต.ค. 57
2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าเดือน ต.ค. 57
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/กองชา่ง/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าเดือน ต.ค. 57
4 งบกลาง/เงินส ารองจา่ย/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภยัฯ 7,085.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 7,085.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 7,085.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

หมู่ที่ 2, 8, และ 12 ต.คันธุลี
5 วัสดุงานบา้นงานครัว/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 20 ถงั 240.00            ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240.00 บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าเดือน พ.ย. 57
7 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์และนติยสารสุดสัปดาห์ 460.00            คกลงราคา ร้านจรีะภณัฑ์/ 460.00 บาท ร้านจรีะภณัฑ์/ 460.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าวันที่ 1-30 พ.ย. 57
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/กองชา่ง/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าเดือน พ.ย. 57
9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/กองชา่ง/จา้งซ่อมแซมรถเกล่ียดิน จ านวน 4 รายการ 1,570.00          ตกลงราคา นายธงชยั โทอบุล/ 1,570.00 บาท นายธงชยั โทอบุล/ 1,570.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส านกังานปลัด/จา้งซ่อมแซมรถยนต์ (กฉ 3875 สฎ) 9,220.00          ตกลงราคา นายบญุชว่ย โพธิ์แกว้/ 9,220.00 บาท นายบญุชว่ย โพธิ์แกว้/ 9,220.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 10 รายการ
11 ค่าจา้งเหมาบริการ/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาบริการจดัท าพวงมาลาดอกไมส้ด 1,000.00          ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 1,000.00 บาท ร้านอมัพร/ 1,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 1 พวง (วันปยิมหาราช)
12 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 57/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 6,000.00          ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 6,000.00 บาท ร้านอมัพร/ 6,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

13 รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ/กองชา่ง (ประปา)/จา้งเหมาบริการพนกังานผลิตน้ าประปา 18,000.00        ตกลงราคา นายนนัทวุฒิ แดงชนะ/ 18,000.00 บาท นายนนัทวุฒิ แดงชนะ/ 18,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 2 เดือน
14 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่ 3 พ.ย. 2557 - 532,623.45       กรณีพเิศษ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ/ 532,623.45 บาท สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี/ 532,623.45 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

16 ม.ีค. 2558)
15 โครงการจา้งประกอบอาหารกลางวัน ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 144,000.00       สอบราคา 1.นางสาววรลพฒัน ์บวันาค 144,000.00 บาท 1.นางสาววรลพฒัน ์บวันาค 144,000.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว

ส าหรับศพด.บา้นทบัชนั หมู่ที่ 9 ต.คันธุลี

                       ลงชื่อ                                           นวก .พสัดุ                    ลงชื่อ                                       หน .จนท.พสัดุ                 ลงชื่อ                                   นายกอบต .
                                     (นางสาวสุรวดี  วงศ์สวัสด์ิ)                                (นายชาคริต  สุขอนนัต์)                             (นายมงคล  ธรรมฤทธิ)์

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม 2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

หน้าที ่1


