
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพทุธศาสนา เนี่องในวันเขา้พรรษา/ส านกังานปลัด 8,000.00            ตกลงราคา อมัพร/ 8,000       .-บาท อมัพร/ 8,000         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

/จดัซ้ือเทยีนพรรษา พร้อมฐาน
2 โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกจิการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น/ส่วนโยธา 3,774.00            ตกลงราคา ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 3,774       .-บาท ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 3,774         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

/วัสดุอปุกรณ์ และของสมนาคุณ จ านวน 5 รายการ
3 วัสดุไฟฟา้/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 17 รายการ 12,300.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 12,300      .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 12,300       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

4 วัสดุกอ่สร้าง/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ 315.00              ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 315          .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 315           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพทุธศาสนา เนี่องในวันเขา้พรรษา/ส านกังานปลัด 500.00              ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 500          .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 500           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

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

7 โครงการพฒันาศักยภาพ อปพร./ส านกังานปลัด/จดัซ้ือของสมนาคุณในการดูงาน 900.00              ตกลงราคา ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 900          .-บาท ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 900           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

8 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 29 รายการ 20,523.00          ตกลงราคา ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 20,523      .-บาท ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 20,523       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

10 วัสดุอื่น/ส านกังานปลัด/งานปอ้งกนัฯ/จดัซ้ือวัสดุอื่น จ านวน 4 รายการ 1,210.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 1,210       .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 1,210         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

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

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

14 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์ประจ าวันที่ 1-31 ส.ค. 57 510.00              ตกลงราคา ร้านจรีะภณัฑ์/ 510          .-บาท ร้านจรีะภณัฑ์/ 510           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

15 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์/ศพด.บา้นทบัชนั/จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 6,000.00            ตกลงราคา 1.นพรัตนค์อม 5,300       .-บาท 1.นพรัตนค์อม 5,300         .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.ร้านหลังสวนคอมพวิเตอร์ 5,450       .-บาท
3.โมเดิร์น คอมพวิเตอร์ 5,500       .-บาท

16 โครงการวันแมแ่หง่ชาติ ประจ าป ี2557-จดัซ้ือดอกมะลิติดหนา้อก เคร่ืองด่ืม และน้ าแขง็ 3,375.00            ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 3,375       .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 3,375         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

17 วัสดุส านกังาน/สนง.ปลัด (ศูนยป์รองดองฯ)/จดัซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ 790.00              ตกลงราคา ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 790          .-บาท ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 790           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 14,300.00          ตกลงราคา บจก.อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น/ 14,300      .-บาท บจก.อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น/ 14,300       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

19 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพทุธศาสนา เนี่องในวันเขา้พรรษา/ส านกังานปลัด 5,500.00            ตกลงราคา นางนภิาวรรณ เวอร์เนอร์/ 5,500       .-บาท นางนภิาวรรณ เวอร์เนอร์/ 5,500         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

/จา้งเหมาตกแต่งรถแหเ่ทยีนพรรษา
20 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพทุธศาสนา เนี่องในวันเขา้พรรษา/ส านกังานปลัด 300.00              ตกลงราคา ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 300          .-บาท ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 300           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ
21 โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกจิการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น/ส่วนโยธา 8,000.00            ตกลงราคา นางสาวจริยา รักษาศักด์ิ/ 8,000       .-บาท นางสาวจริยา รักษาศักด์ิ/ 8,000         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

/จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ
22 โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกจิการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น/ส่วนโยธา 576.00              ตกลงราคา ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 576          .-บาท ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 576           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ
23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ อปพร. (ผก 5647 สฎ) 2,480.00            ตกลงราคา นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 2,480       .-บาท นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 2,480         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม 2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

24 โครงการพฒันาศักยภาพ อปพร./ส านกังานปลัด/จา้งเหมาเชา่รถโดยสารไมป่ระจ าทาง 39,000.00          ตกลงราคา นายภวูนาถ จนัทร์นพรัตน/์ 39,000      .-บาท นายภวูนาถ จนัทร์นพรัตน/์ 39,000       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส่วนโยธา/จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 500.00              ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 500          .-บาท นพรัตนค์อม/ 500           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

26 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาจดัท าตรายาง 730.00              ตกลงราคา ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 730          .-บาท ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 730           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

27 โครงการพฒันาศักยภาพ อปพร./ส านกังานปลัด/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 576.00              ตกลงราคา ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 576          .-บาท ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 576           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

28 ค่ารับรอง/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาประกอบอาหารว่าง พร้อมเคร่ืองด่ืม 2,000.00            ตกลงราคา นางสาวจริยา รักษาศักด์ิ/ 2,000       .-บาท นางสาวจริยา รักษาศักด์ิ/ 2,000         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

29 วัสดุส านกังาน/ส่วนการคลัง/จา้งเหมาจดัพมิพใ์บเสร็จตลาดนดั 5,100.00            ตกลงราคา ทา่ชนะการพมิพ์/ 5,100       .-บาท ทา่ชนะการพมิพ์/ 5,100         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

30 โครงการวันแมแ่หง่ชาติ ประจ าป ี2557/ จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 2,400.00            ตกลงราคา ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 2,400       .-บาท ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 2,400         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

31 โครงการวันแมแ่หง่ชาติ ประจ าป ี2557/ จา้งเหมาประกอบอาหารว่าง 3,000.00            ตกลงราคา น.ส.จริยา รักษาศักด์ิ/ 3,000       .-บาท น.ส.จริยา รักษาศักด์ิ/ 3,000         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

32 ค่าปรับปรุงบอ่ขยะ/ส่วนโยธา/จา้งเหมาปรับปรุงบอ่ขยะ หมู่ที่ 9 86,589.00          ตกลงราคา นายชมุพร มทีองอยู่/ 86,589      .-บาท นายชุมพร มีทองอยู/่ 86,589       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

33 โครงการจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่และซ่อมแซมถนน ม.7 และ 9 ต.คันธุลี 213,602.39        สอบราคา 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 212,758.8 .-บาท 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 212,758     .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.นายสมศักด์ิ  บวัแสง 242,000.0 .-บาท
34 โครงการกอ่สร้างถนน (บกุเบกิ) สายบางตาแก-หนา้เขา ม.3 ต.คันธุลี 420,000.00         สอบราคา 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 422,000    .-บาท 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 419,500     .-บาท คุณสมบติัถูกต้อง

2.นายสมศักด์ิ  บวัแสง 390,000    .-บาท คุณสมบติัไม่ถูกต้อง

35 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น  บา้นแหลมดิน ม.5 ต.คันธุลี 940,000.00         สอบราคา 1.นายน าชยั อนิทร์คง 939,000    .-บาท 1.นายน าชัย อินทร์คง 877,570     .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 940,000    .-บาท

      ลงชื่อ                                           นวก .พสัดุ
(นางสาวสุรวดี  วงศ์สวัสด์ิ)

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