


            
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

     วันที ่   2     เดือน     กรกฎาคม    พ.ศ.   2558  
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ 
ตกลง ในการซือ้หรือจ้าง 

1 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม 

2,709.- 2,709.- ตกลงราคา - พี.ที. ก็อปปี้ เน็ต / 
๒,709.- บาท 
 

- พี.ที. ก็อปปี้ เน็ต 
ราคา ๒,709.- บาท 
 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0106/58     
ลงวันท่ี  2 มิ.ย. 58 

2 
 

บุกเบิกถนนสายสวนนาย
ถวิล – บ้านนางเนียม 
 

880,000.- 910,000 สอบราคา - หจก.เกิดทรัพย์ทวี/
704,000.- บาท 
- หจก. ทรัพย์ มงคล เจริญ
กิจ / 700,000.- บาท 
- หจก. ตรังบุญญาฤทธิ์การ
ทาง / 701,000.- บาท 
- หจก.ทรัพยากรโยธา/ 
798,000.- บาท 
- หจก. ก ธุรกิจก่อสร้าง / 
774,400.- บาท 
- หจก. ทวีมงคลการโยธา / 
910,000.- บาท 
- หจก.ทิพย์ทวีบ้านและ
ที่ดิน / 910,000.- บาท 
- หจก. เดชอุดมการ
ก่อสร้าง/860,000.- บาท 
- หจก. ถ.วารีรัตน์ / 
880,000. บาท 

- หจก. ทรัพย์ มงคล 
เจริญกิจ  
ราคา 700,000.- บาท 
 

ราคาต่่าสุดและ
เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0107/58     
ลงวันท่ี  2 มิ.ย. 58 
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ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ 
ตกลง ในการซือ้หรือจ้าง 

3. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง
ส่ารองไฟที่ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 
416-52-0009 
 

1,000.- 1,000.- ตกลงราคา - ร้านวังล่าไอที / 
1,000.- บาท 

- ร้านวังล่าไอที   
ราคา 1,000.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0108/58     
ลงวันท่ี 3 มิ.ย. 58 

4 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง
ส่ารองไฟที่ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 
416-51-0007 และ 
469-52-0001 
 

2,000.- 2,000.- ตกลงราคา - ร้านวังล่าไอที / 
2,000.- บาท 

- ร้านวังล่าไอที   
ราคา 2,000.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0109/58     
ลงวันท่ี 3 มิ.ย. 58 

5. จัดซื้อวัสดุส่าหรับซ่อมแซม
บ้านนายสมบูรณ์ ขวัญเมือง 
และ นายจรัญ  ศรีสม 
 

889.- 889.- ตกลงราคา - ร้านทวีทรัพย์วัสดุ
ก่อสร้าง / 889.- บาท 

- ร้านทวีทรัพย์วัสดุ
ก่อสร้าง  
ราคา 889.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0110/58 
ลงวันที่ 4 มิ.ย. 58  

6. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง
ส่ารองไฟส่าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 
416-48-0003 และ 
416-52-0008 
 

2,000.- 2,000.- ตกลงราคา - ร้านวังล่าไอที / 
2,000.- บาท 

- ร้านวังล่าไอที   
ราคา 2,000.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0111/58     
ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 58 
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ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ 
ตกลง ในการซือ้หรือจ้าง 

7. บุกเบิกถนนสายรอบเขา
นายพัน ม.3 

622,000.- 635,000.- สอบราคา - หจก.เกิดทรัพย์ทวี/
487,900.- บาท 
- หจก. ทรัพย์ มงคล เจริญ
กิจ / 477,000.- บาท 
- หจก. ตรังบุญญาฤทธิ์การ
ทาง / 449,000.- บาท 
- หจก.ทรัพยากรโยธา/ 
567,000.- บาท 
- หจก. ทวีมงคลการโยธา / 
635,000.- บาท 
- หจก.ทิพย์ทวีบ้านและ
ที่ดิน / 635,000.- บาท 
- หจก. ถ.วารีรัตน์ / 
622,000. บาท 
- หจก. เดชอุดมการ
ก่อสร้าง/600,000.- บาท 
 

- หจก. ตรังบุญญาฤทธิ์
การทาง  
ราคา 449,000.- บาท 
 

ราคาต่่าสุดและ
เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0112/58 
ลงวันที่ 4 มิ.ย. 58 

8. จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร 
บ้านเรือน จ่านวน  2  
รายการ 

1,260.- 1,260.- ตกลงราคา - นายอนุกูล มีแก้ว / 
1,260.- บาท 

- นายอนุกูล มีแก้ว 
ราคา 1,260.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0113/58 
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 58 
 

9. จัดซื้อวัสดุประปา จ่านวน 
10 รายการ 

10,460.- 10,460.- ตกลงราคา - นิติพงศ์ ค้าไม้ / 
10,460.- บาท 

- นิติพงศ์ ค้าไม้ ราคา 
10,460.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 
 

CNTR 0114/58 
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 58 
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ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ 
ตกลง ในการซือ้หรือจ้าง 

10. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ตลับผ้าหมึก EPSON LQ 
2090) จ่านวน 1 ตลับ 
 

990.- 990.- ตกลงราคา - บจก.คัมมอนน์ / 
 990.- บาท 

- บจก.คัมมอนน์  
ราคา 990.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0115/58 
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 58 

11. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จ่านวน 
24 รายการ 

37,599.- 37,599.- ตกลงราคา - วรรธนะการไฟฟ้า / 
37,599.- บาท 
 

- วรรธนะการไฟฟ้า 
ราคา 37,599.- บาท 
 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0116/58 
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 58 

12. จัดซื้อวัสดุประปา จ่านวน  
3 รายการ 
 

7,070.- 7,070.- ตกลงราคา - วรรธนะการไฟฟ้า / 
7,070.- บาท 
  

- วรรธนะการไฟฟ้า 
ราคา 7,070.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0117/58 
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 58 

13. จัดซื้อวัสดุประปา  
จ่านวน  2  รายการ 
 

6,268.- 6,268.- ตกลงราคา - หจก. แมกนเติก /  
6,268.- บาท 

- หจก. แมกนเติก 
ราคา 6,268.- บาท 

เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง 

CNTR 0118/58 
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 58 

14. จัดจ้างซ่อมแซมและ
บ่ารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า
สะพายหลังแบบข้อแข็ง 
ครุภัณฑ์เลขที่ 442-53-
0003 จ่านวน 1 เครื่อง 
 

1,820.- 1,820.- ตกลงราคา - ตั้ม เครื่องตัดหญ้า / 
1,820.- บาท 

- ตั้ม เครื่องตัดหญ้า 
ราคา 1,820.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0119/58 
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 58 

15. จัดซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 
13 รายการ 

6,916.- 6,916.- ตกลงราคา หจก. ตรังซัพพลาย /  
6,916.- บาท 

หจก. ตรังซัพพลาย  
ราคา 6,916.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 
 

CNTR 0120/58 
ลงวันที่ 11 มิ.ย. 58 
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ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ 
ตกลง ในการซือ้หรือจ้าง 

16. จัดจ้างซ่อมแซมถนนสาย
บ้านห้วยลึก – บ้านเขา
หนาบคลอง หมู่ที่ 4 
 

68,400.- 68,400.- ตกลงราคา - หจก.ตรังริชคอนส์ / 
68,400.- บาท 

- หจก. ตรังริชคอนส์ 
ราคา 68,000.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0121/58 
ลงวันที่ 11 มิ.ย. 58 

17. จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม จ่านวน 2 
รายการ 

903.- 903.- ตกลงราคา - พี.ที. ก็อปปี้เน็ต /  
903.- บาท 

- พี.ที. ก็อปปี้เน็ต 
ราคา 903.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0122/58 
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 58 

18. จัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 

240,000.- 242,000.- สอบราคา - หจก.เดชอุดมการก่อสร้าง 
/ 242,000.- บาท 
- หจก.เกิดทรัพย์ทวี / 
249,000.- บาท 
- หจก. ลือภพการโยธา / 
243,000.- บาท 

- หจก.เดชอุดมการ
ก่อสร้าง  ราคา 
237,000.- บาท 
 

ราคาต่่าสุดและ
เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0123/58 
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 58 

19. จัดจ้างเหมาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ่านวน 16 ชุด 

400.- 400.- ตกลงราคา - นายพิน รอดกูล / 
400.- บาท 

- นายพิน รอดกูล 
ราคา 400.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 
 

CNTR 0124/58 
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 58 

20. จัดจ้างท่าป้ายไวนิล 
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก 
จ่านวน 1 ป้าย 

450 450.- ตกลงราคา - พีอาดีไซน์ / 
 450.- บาท 

- พีอาดีไซน์  
ราคา 450.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 
 

CNTR 0125/58 
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 58 

21. 
 

จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร
บ้านเรือน จ่านวน 15 
รายการ 

22,451.- 22,451.- ตกลงราคา - ทวีทรัพย์วัสดุก่อสร้าง/
22,451.- บาท 

- ทวีทรัพย์วัสดุก่อสร้าง 
ราคา 22,451.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 
 

CNTR 0126/58 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 58 
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ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ 
ตกลง ในการซือ้หรือจ้าง 

22. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ่านวน 6 รายการ 
 

15,570.- 15,570.- ตกลงราคา - บจก.คัมมอนด์ / 
15,570.- บาท 

- บจก.คัมมอนด์ / 
15,570.- บาท 

เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

CNTR 0127/58 
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 58 
 
 

 

 

 


