
แบบ สขร.1

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 1,600,000 1,873,000  สอบราคา  - หจก.ภักสุธโีกศลการก่อสร้าง 1,873,000   - บริษัท เสริมพุนพินเทรดดิ้ง เสนอราคารายต ่าสุด 55/2558

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - บริษัท เสริมพุนพินเทรดดิ้ง จ่ากัด 1,820,000  จ่ากัด / 1,600,000 บาท และเหมาะสมดีที สุด ลงวนัที  7 ม.ค. 58

สาย 40302 บ้านยาง- (ต่อรองราคาแล้ว)

ตะกุกเหนือ ต่าบลบ้านยาง

อ่าเภอครีีรัฐนิคม

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2 โครงการจดังานเทศบาลเที ยว 250,000 250,000    สอบราคา  - บริษัท บัสควิดี มีเดี ย จ่ากัด 250,000     - บริษัท บัสควิดี มีเดี ย เสนอราคารายต ่าสุด 56/2558

เมืองไทย ในระหวา่งวนัที  - นายพงษ์เกียรติ์ เย็นใจ 252,000    จ่ากัด / 249,000 บาท และเหมาะสมดีที สุด ลงวนัที  9 ม.ค. 58

14-18 มกราคา 2558 (ต่อรองราคาแล้ว)

ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวนั

กรุงเทพมหานคร

3 โครงการซื้อชดุกีฬา 712,345 712,345     สอบราคา  - หจก.พรหมสวสัดิ์ กรุ๊ป 712,345      - ร้าน เอะ๊ สปอร์ต /  เสนอราคารายต ่าสุด มิ.ย.-58

จ่านวน 19 รายการ ส่าหรับ  - ร้าน เอะ๊ สปอร์ต 687,405    687,000 บาท  และเหมาะสมดีที สุด ลงวนัที  12 ม.ค. 58

โครงการแขง่ขนักีฬา อบจ.คัพ (ต่อรองราคาแล้ว)

ภาคใต้ คร้ังที  15 ประจ่าปี

2558

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรปุ

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซื้อหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน........มกราคม 2558......... 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันท่ี..............เดอืน......มกราคม.....พ.ศ....2558.......

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิท่ีจะ

ซื้อหรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรปุ

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซื้อหรอืจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิท่ีจะ

ซื้อหรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง

4 โครงการซ่อมปรับปรุงถนน 3,903,000 4,024,000  e-Auction  - หจก.ทวผีลพัฒนาก่อสร้าง 4,016,000   - หสม.นิติบุคคลสุราษฎร์  เสนอราคารายต ่าสุด 57/2558

ลาดยาง สายบ้านเชงิสมอ-  - หสม.นิติบุคคลสุราษฎร์ภัททิรกิจ 4,006,000 ภัททิรกิจ / 3,903,000 บาท  และเหมาะสมดีที สุด ลงวนัที  19 ม.ค. 58

บ้านเสวยีด ต่าบลเวยีง อ่าเภอ  - หจก.ภักสุธโีกศลการก่อสร้าง 4,016,000  (ต่อรองราคาแล้ว)

ไชยา เชื อม ต่าบลเสวยีด  - บริษัท เอส ซี จ ี1995 จ่ากัด 4,016,000  

อ่าเภอท่าฉาง

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

5 โครงการซื้อครุภัณฑต์าม 156,700 156,700     สอบราคา  - หจก.เอ็นแอนด์บี โปรเจค็ เลินนิ ง 155,000      - หจก.เอ็นแอนด์บี  เสนอราคารายต ่าสุด  8/2558

โครงการมุมต้นแบบรัก  - บริษัท มณีเพชร จ่ากัด 155,820     โปรเจค็ เลินนิ ง / 154,500  และเหมาะสมดีที สุด ลงวนัที  22 ม.ค. 58

การอา่น

6 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 10,000,000 9,607,000  e-Auction  - บริษัท ชนิทรัพย์วฒันา จ่ากัด    9,597,000  - หจก.คงสถิตก่อสร้าง /  เสนอราคารายต ่าสุด 58/2558

สายบบ้านหัวสะพาน ต่าบลตะ  - หจก.ทวผีลพัฒนาก่อสร้าง    9,597,000 9,596,000 บาท  และเหมาะสมดีที สุด ลงวนัที  22 ม.ค. 58

กุกเหนือ อ่าเภอวภิาวดี  - หจก.สุราษฎร์คอนกรีตอัดแรง    9,597,000 (ต่อรองราคาแล้ว)

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  - หจก.คงสถิตก่อสร้าง    9,596,000

 - บริษัท เอส ซี จ ี1995 จ่ากัด    9,597,000

 - บริษัท เสริมพุนพินเทรดดิ้งจื่ากัด    9,597,000

7 โครงการซื้อเหรียญรางวลั 300,000 300,000    สอบราคา  - เค.เอส.สปอร์ต       327,900  - ร้าน เอะ๊ สปอร์ต /  เสนอราคารายต ่าสุด  9/2558

จ่านวน 2,000 เหรียญ  - ร้าน เอะ๊ สปอร์ต 299,000    297,000 บาท  และเหมาะสมดีที สุด ลงวนัที  27 ม.ค. 58

และถ้วยรางวลั จ่านวน 63 (ต่อรองราคาแล้ว)

ชดุๆ ละ 5 ใบ


