
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการจัดงานวนับัณฑิตน้อย/จัดซ้ือวสัดุ 6,007.00          ตกลงราคา ร้านคันธลีุยูนิค/ 6,007      .-บาท ร้านคันธลีุยูนิค/ 6,007     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

2 วสัดุก่อสร้าง/จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,810.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 1,810      .-บาท ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 1,810     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

3 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย/์จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 99,900.00        ตกลงราคา ร้านน าโชคพาณิชย/์ 99,900    .-บาท ร้านน าโชคพาณิชย/์ 99,900   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

4 วสัดุก่อสร้าง/งานกิจการประปา/จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 216.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 216        .-บาท ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 216        .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

5 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส านักงานปลัด/จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จิยางกูร ปิโตรเลียม/ 100,000   .-บาท บจก.จิยางกูร ปิโตรเลียม/ 100,000  .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

6 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส่วนโยธา/จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จิยางกูร ปิโตรเลียม/ 100,000   .-บาท บจก.จิยางกูร ปิโตรเลียม/ 100,000  .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

7 วสัดุก่อสร้าง/งานกิจการประปา/จัดซ้ือสารส้ม 50,000.00        ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 50,000    .-บาท ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 50,000   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

8 วสัดุคอมพิวเตอร์/ส่วนการคลัง/จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 4,300.00          ตกลงราคา ร้านนพรัตน์คอม/ 4,300      .-บาท ร้านนพรัตน์คอม/ 4,300     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

9 วสัดุส านักงาน/ส่วนโยธา/จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 10,499.00        ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์ละแม/ 10,499    .-บาท ร้านศึกษาภัณฑ์ละแม/ 10,499   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

10 วสัดอื่น/งานป้องกันฯ/จัดซ้ือวสัดุอื่น 230.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 230        .-บาท ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 230        .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

11 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส่วนโยธา/จัดซ้ือน้ ามันเอนกประสงค์ 100.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 100        .-บาท ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 100        .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

12 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส่วนโยธา/จัดซ้ือน้ ามันไฮโดรลิค No.68 1,500.00          ตกลงราคา ร้านละแมอะไหล่ยนต์ 1,500      .-บาท ร้านละแมอะไหล่ยนต์ 1,500     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

13 วสัดุก่อสร้าง/งานกิจการประปา/จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 320.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 320        .-บาท ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์/ 320        .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

14 วสัดุคอมพิวเตอร์/ส านักงานปลัด/จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 21,990.00        ตกลงราคา บจก.อาร์.เอส.ที ออโตเมชั่น 21,990    .-บาท บจก.อาร์.เอส.ที ออโตเมชั่น 21,990   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

15 โครงการแข่งขันกีฬา คันธลีุคัพ คร้ังที ่15/จัดซ้ือเส้ือนักกีฬา และถ้วยรางวลั 55,500.00        ตกลงราคา ร้านเพ็ญศรี 55,500    .-บาท ร้านเพ็ญศรี 55,500   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

16 โครงการแข่งขันกีฬา คันธลีุคัพ คร้ังที ่15/จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา 21,990.00        ตกลงราคา ร้านน าโชคพาณิชย/์ 21,990    .-บาท ร้านน าโชคพาณิชย/์ 21,990   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

17 วสัดุส านักงาน/ส านักงานปลัด/จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าวนัที ่1-30 เมย. 460.00            ตกลงราคา ร้านจีระภัณฑ์ 460        .-บาท ร้านจีระภัณฑ์ 460        .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

18 โครงการแขง่ขนักฬีา คันธุลีคัพ คร้ังที่ 15/จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์อื่น ๆ และเวชภณัฑ์ 10,302.00        ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์ละแม/ 10,302    .-บาท ร้านศึกษาภัณฑ์ละแม/ 10,302   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

19 โครงการแข่งขันกีฬา คันธุลีคัพ คร้ังที่ 15/จัดซ้ือวัสดุอื่น อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 18,649.00        ตกลงราคา ร้านคันธลีุยูนิค/ 18,649    .-บาท ร้านคันธลีุยูนิค/ 18,649   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

20 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงฯ/งานป้องกันฯ/จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศติดรถยนต์ 27,850.00        ตกลงราคา ร้านเจ้าจอมไดนาโม 27,850    .-บาท ร้านเจ้าจอมไดนาโม 27,850   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

(รถบรรทุกน้ า ทะเบียน บม 2600 สฎ เลขครุภัณฑ์ 003-48-0001)
21 วสัดุกีฬา/จัดซ้ือวสัดุกีฬา จ านวน 14 หมู่บ้าน 94,024.00        ตกลงราคา ร้านพิณพาณิชย์ 94,024    .-บาท ร้านพิณพาณิชย์ 94,024   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

22 โครงการจัดงานวนับัณฑิตน้อย/ค่าจัดท าป้ายไวนิล 1,200.00          ตกลงราคา ร้านท่าชนะการพิมพ/์ 1,200      .-บาท ร้านท่าชนะการพิมพ/์ 1,200     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

23 โครงการแข่งขันกีฬา คันธลีุคัพ คร้ังที ่15/ค่าจัดท าป้ายไวนิล 1,750.00          ตกลงราคา ร้านท่าชนะการพิมพ/์ 1,750      .-บาท ร้านท่าชนะการพิมพ/์ 1,750     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ส่วนโยธา/ซ่อมแซมรถบดถนน 17,150.00        ตกลงราคา ร้านเจ้าจอมไดนาโม 17,150    .-บาท ร้านเจ้าจอมไดนาโม 17,150   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ส านักงานปลัด/ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ห้องนายกฯ) 500.00            ตกลงราคา ร้านท่าชนะแอร์ 500        .-บาท ร้านท่าชนะแอร์ 500        .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

(420-50-0012)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม 2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม 2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

26 โครงการฟืน้ฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ/ค่าจัดท าป้ายแผ่นเหล็กประชาสัมพันธ์ 3,000.00          ตกลงราคา นายจาตุรงค์ สุขศรีเมือง 3,000      .-บาท นายจาตุรงค์ สุขศรีเมือง 3,000     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

27 โครงการแข่งขันกีฬา คันธลีุคัพ คร้ังที ่15/ค่าปรับปรุงสนามกีฬา อบต. 40,000.00        ตกลงราคา น.ส.จิรยา  รักษาศักด์ิ 40,000    .-บาท น.ส.จิรยา  รักษาศักด์ิ 40,000   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ส่วนโยธา/ซ่อมแซมรถเกล่ียดิน 7,350.00          ตกลงราคา ร้านประวติัยางยนต์ 7,350      .-บาท ร้านประวติัยางยนต์ 7,350     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

29 โครงการแขง่ขนักฬีา คันธุลีคัพ คร้ังที่ 15/ค่าเชา่เคร่ืองเสียง เต็นท ์และเคร่ืองปั่นไฟ 50,000.00        ตกลงราคา น.ส.สุกัญญา ทิมดี 50,000    .-บาท น.ส.สุกัญญา ทิมดี 50,000   .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

30 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ/ส านกังานปลัด/ซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า (บม 2600 สฎ) 4,980.00          ตกลงราคา ร้านพีแ่ดงการช่างคันธลีุ 4,980      .-บาท ร้านพีแ่ดงการช่างคันธลีุ 4,980     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

31 โครงการฟืน้ฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ/ค่าประกอบอาหาร 5,000.00          ตกลงราคา น.ส.จิรยา  รักษาศักด์ิ 5,000      .-บาท น.ส.จิรยา  รักษาศักด์ิ 5,000     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

32 โครงการแขง่ขนักฬีา คันธุลีคัพ คร้ังที่ 15/ค่าจดัท าปา้ยไวนลิ 1,152.00            ตกลงราคา ร้านท่าชนะการพิมพ์ 1,152       .-บาท ร้านท่าชนะการพิมพ์ 1,152      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

33 โครงการแขง่ขนักฬีา คันธุลีคัพ คร้ังที่ 15/ค่าจดัดอกไมส้ด 900.00              ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์ 900          .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์ 900        .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ลงชื่อ                                                จพง.พัสดุ
(นางสาวสุรวดี  วงศ์สวสัด์ิ)

ลงชื่อ                                       หน.พัสดุ ลงชื่อ                                   นายกอบต.
(นายชาคริต  สุขอนันต์) (นายมงคล  ธรรมฤทธิ)์


