
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 วัสดไฟฟา้และวิทย/ุส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 12,911.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 12,911      .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 12,911      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหมอ้แบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนกลาง 3,200.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 3,200       .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 3,200       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

3 โครงการวันผู้สูงอายเุทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2557/จดัซ้ือวัสดุอื่น ๆและของรางวัน 25,500.00          ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 25,500      .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 25,500      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

4 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง/จดัซ้ือวัสดุส านกังาน 1,810.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,810       .-บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,810       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

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

6 วัสดุส านกังาน/ศพด.บา้นทบัชนั/จดัซ้ือธงอาเซียน 1,380.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,380       .-บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,380       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

7 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์/จดัซ้ือวัสดุอื่น 12,370.00          ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 12,370      .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 12,370      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
8 วัสดุงานบา้นงานครัว/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ าด่ืม 240.00              ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240          .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

9 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ 1,545.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 1,545       .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 1,545       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

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

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

12 โครงการแขง่ขนักฬีา คันธีคัพ คร้ังที่ 15/จา้งเหมาจดัดอกไมส้ด 900.00              ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 900          .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 900          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

13 โครงการกจิกรรมวันผู้สูงอายเุทศกาลสงกรานต์/จา้งเหมาเชา่เวท ีเคร่ืองเสียง 48,600.00          ตกลงราคา น.ส.สุกญัญา ทมิดี/ 48,600      .-บาท น.ส.สุกญัญา ทมิดี/ 48,600      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

โต๊ะ เกา้อี้ และเต็นท์
14 โครงการกจิกรรมวันผู้สูงอายเุทศกาลสงกรานต์/จา้งเหมาประกอบอาหาร 63,000.00          ตกลงราคา น.ส.จริยา  รักษาศักด์ิ/ 63,000      .-บาท น.ส.จริยา  รักษาศักด์ิ/ 63,000      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

15 โครงการจดังานประเพณีรดน้ าพระ ม.4/จา้งการแสดงหนงัตะลุง 20,000.00          ตกลงราคา นางสมใจ แสงจนัทร์/ 20,000      .-บาท นางสมใจ แสงจนัทร์/ 20,000      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

16 โครงการจดังานประเพณีรดน้ าพระ ม.4/จา้งเหมาเชา่เวท ีเคร่ืองเสียง 30,000.00          ตกลงราคา นายทรงศักด์ิ ศรีระบาย/ 30,000      .-บาท นายทรงศักด์ิ ศรีระบาย/ 30,000      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

17 โครงการการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์/จา้งเหมาจดัท า 20,500.00          ตกลงราคา ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 20,500      .-บาท ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 20,500      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ปา้ยไวนลิ
18 โครงการจดังานประเพณีรดน้ าพระ ม.13/จา้งการแสดงหนงัตะลุง 20,000.00          ตกลงราคา นายประจวบ มหีาดยาย/ 20,000      .-บาท นายประจวบ มหีาดยาย/ 20,000      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

19 โครงการจดังานประเพณีรดน้ าพระ ม.13/จา้งเหมาเชา่เวท ีเคร่ืองเสียง 20,000.00          ตกลงราคา นายด าเนนิ ข าจติต์/ 20,000      .-บาท นายด าเนนิ ข าจติต์/ 20,000      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

20 วัสดุส านกังาน/ส่วนการคลัง/จา้งเหมาจดัท าตรายาง 1,410.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,410       .-บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,410       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

21 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 400.00              ตกลงราคา ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 400          .-บาท ร้านทา่ชนะการพมิพ/์ 400          .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

22 โครงการขดุลอกคลองคันธุลี หมู่ที่ 2 ต.คันธุลี 84,112.00          ตกลงราคา นายเสนห่ ์มั่นคง/ 84,112      .-บาท นายเสนห่ ์มั่นคง/ 84,112      .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

23 จา่ยขาดเงินสะสม/โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,363,000.00      สอบราคา 1.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 1,363,000 .-บาท 1.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 1,363,000   .-บาท เปน็ผู้สนอราคาต่ าสุด

สายโรงเรียนบา้นหนองสะบา้ หมู่ที่ 4 ต.คันธุลี 2.บจก.สุราษฎร์สุขสันต์ 1,368,000 .-บาท
24 จา่ยขาดเงินสะสม/โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2 ต.คันธุลี 559,813.00        สอบราคา 1.นายน าชยั อนิทร์คง 559,813    .-บาท 1.นายน าชยั อนิทร์คง 559,813    .-บาท เปน็ผู้สนอราคาต่ าสุด

2.หจก.โชคอนตันซี์วิลเอน็จเินยีร่ิง 600,000    .-บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  เมษายน 2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

หน้าที ่1



ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

25 จา่ยขาดเงินสะสม/โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 998,000.00         สอบราคา 1.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 998,000    .-บาท 1.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 998,000    .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

สายคลองหติ-สามแยกสาวร้องไห ้หมู่ที่ 8, 9 ต.คันธุลี 2.บจก.สุราษฎร์สุขสันต์ 999,000    .-บาท
26 จา่ยขาดเงินสะสม/โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 629,000.00         สอบราคา 1.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 629,000    .-บาท 1.หสน.สุราษฎร์ภทัทริกจิ 629,000    .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

สายนางบญุชม-คลองหติ หมู่ที่ 14 ต.คันธุลี 2.บจก.สุราษฎร์สุขสันต์ 630,000    .-บาท

     ลงชื่อ                                          จพง .พสัดุ
(นางสาวสุรวดี  วงศ์สวัสด์ิ)

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

หน้าที ่2


