
ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

ประจ าปีงบประมาณ  2557

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2556                             แบบ  สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน   2556                             แบบ  สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ธันวาคม   2556                             แบบ  สขร.1



ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้าง

ระบบประปา

               350,000.00 สอบราคา หจก.ซีพีพีแอนด์เค หจก.ซีพีพีแอนด์เค เสนอราคาต ่าสุด

หมู่บา้น หมู่ที  6 บา้น

ชายทุ่ง

ราคาที เสนอ  348,000  บาท ราคา  348,000  บาท

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม   2557                             แบบ  สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    กุมภาพันธ์   2557                             แบบ  สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง



ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้าง

อาคารสถานศีูนย์

               600,000.00 สอบราคา บ.ทอ๊ปดีเวลลอปเมนท ์จก. บ.ทอ๊ปดีเวลลอปเมนท ์จก. เสนอราคาต ่าสุด

สูบน ่าด้วยไฟฟ้าพรัอ

มติดตั งระบบ

ราคาที เสนอ  597,000  บาท ราคา  597,000  บาท

อุปกรณ์ หมู่ที  5 บา้น

กองการสัตว์

ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    เมษายน   2557                             แบบ  สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    มีนาคม   2557                             แบบ  สขร.1



ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต

               200,000.00 สอบราคา หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

หมู่ที  3 ซอย 6 บา้น

แก่งหลวง

ราคาที เสนอ  199,000  บาท ราคา  199,000  บาท

2 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ่า

               210,000.00 สอบราคา หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

รูปตัวยู หมู่ที  6 ซอย 2

 บา้นชายทุ่ง

ราคาที เสนอ  209,000  บาท ราคา  209,000  บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤษภาคม   2557                             แบบ  สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    มิถนุายน   2557                             แบบ  สขร.1



3 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรัง หมู่ที  9

               200,000.00 สอบราคา หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

บา้นทา่แล่นพัฒนา ราคาที เสนอ  199,000  บาท ราคา  199,000  บาท

4 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอล

               200,000.00 สอบราคา หจก.ธนยศการโยธา หจก.ธนยศการโยธา เสนอราคาต ่าสุด

ฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ที 

 1 ซอย 9

ราคาที เสนอ  199,000  บาท ราคา  199,000  บาท

บา้นทา่กระบอื

5 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอล

               200,000.00 สอบราคา หจก.ธนยศการโยธา หจก.ธนยศการโยธา เสนอราคาต ่าสุด

ฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ที 

 2 ซอย 4

ราคาที เสนอ  199,000  บาท ราคา  199,000  บาท

บา้นทา่กระบอื

ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

6 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอล

               200,000.00 สอบราคา หจก.ธนยศการโยธา หจก.ธนยศการโยธา เสนอราคาต ่าสุด

ฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ที 

 4 ซอย 1

ราคาที เสนอ  199,000  บาท ราคา  199,000  บาท

บา้นเกาะส่าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    มิถนุายน   2557                             แบบ  สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง



7 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอล

               200,000.00 สอบราคา หจก.ธนยศการโยธา หจก.ธนยศการโยธา เสนอราคาต ่าสุด

ฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ที 

 5 ซอย 4

ราคาที เสนอ  199,000  บาท ราคา  199,000  บาท

บา้นเขาตก

8 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอล

               200,000.00 สอบราคา หจก.ธนยศการโยธา หจก.ธนยศการโยธา เสนอราคาต ่าสุด

ฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ที 

 7 ซอย 7

ราคาที เสนอ  199,500  บาท ราคา  199,500  บาท

บา้นถ ่ามังกรทอง

ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้าง

ขยายทอ่เมนส่งน ่า

               200,000.00 สอบราคา หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

ใยหนิ พร้อมอุปกรณ์

ติดตั ง หมู่ที  8

ราคาที เสนอ  199,500  บาท ราคา  199,500  บาท

บา้นเขาขวาง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    กรกฎาคม   2557                             แบบ  สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง



ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วีธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังภายใน

               220,000.00 สอบราคา หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

หมู่บา้น ราคาที เสนอ  219,500  บาท ราคา  219,500  บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    กันยายน   2557                             แบบ  สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    สิงหาคม   2557                             แบบ  สขร.1




















































