
แบบ สขร. ๑

ลําดับ วงเงินงบประมาณ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ ที่จะซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

๑ สอบราคาจางเหมาโครงการขุดลอกและกําจัด ๑,๒๔๙,๓๐๐.๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ สอบราคา บจก.ทรัพยอมรินทรการโยธา หจก.เทียนทองแทรกเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติเอกสาร ตามประกาศและ

วัชพืชบนคันคลอง หมูที่ 2,3,5,6 ตําบล 999,640.00                       ๙๐๘,๕๗๕.๐๐ ถูกตองครบถวนและเสนอ เอกสารสอบราคาจาง

แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัด หจก.เทียนทองแทรกเตอรเซอรวิส  - ประหยัดวงเงินงบประมาณได ราคาต่ําสุด วงเงินไมเกิน เลขที่ 2/2558

สมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบ ๙๐๘,๕๗๕.๐๐ ๓๔๐,๗๒๕.๐๐ งบประมาณและราคากลาง ลว. 18 มี.ค. 58

อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 002/2558) กิจการรวมคา เจริญอารีย (1978) เวนแตราคาท่ีเสนอมาต่ํา (เปดซองสอบราคา

กําหนดสงมอบงาน  60  วัน ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ กวาราคากลาง คิดเปน เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 58)

บจก.ชินาภัค คอนกรีต รอยละ 39.78

๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐

หจก.เพชรแทอันดามัน

๑,๐๑๖,๐๐๐.๐๐

หจก.สุขสันตกอสรางสมุทรสงคราม

1,100,000.00                    

2 สอบราคาจางเหมาโครงการขุดลอกและกําจัด ๑๘๔,๗๐๐.๐๐ ๑๘๗,๙๐๐.๐๐ สอบราคา หจก.เทียนทองแทรกเตอรเซอรวิส หจก.เทียนทองแทรกเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติเอกสาร ตามประกาศและ

วัชพืชบนคันคลอง หมูที่ 4 , 6 ตําบล ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ ถูกตองครบถวนและเสนอ เอกสารสอบราคาจาง

แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัด กิจการรวมคา เจริญอารีย (1978)  - ประหยัดวงเงินงบประมาณได ราคาต่ําสุด วงเงินไมเกิน เลขที่ 3/2558

สมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบ ๑๘๗,๙๐๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ งบประมาณและราคากลาง ลว. 18 มี.ค. 58

อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 003/2558) เวนแตราคาท่ีเสนอมาต่ํา (เปดซองสอบราคา

กําหนดสงมอบงาน  30  วัน กวาราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 58)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8   ในรอบเดือน มีนาคม 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่  3  เมษายน  2558

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ / จาง
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แบบ สขร. ๑

ลําดับ วงเงินงบประมาณ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ ที่จะซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8   ในรอบเดือน มีนาคม 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่  3  เมษายน  2558

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ / จาง

3 สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน ๑๘๔,๔๐๐.๐๐ ๑๘๒,๑๐๐.๐๐ สอบราคา บจก.โรงเลื่อยจักรประสาร บจก.โรงเลื่อยจักรประสาร เปนผูมีคุณสมบัติเอกสาร ตามประกาศและ

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายซอย ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ ถูกตองครบถวนและเสนอ เอกสารสอบราคาจาง

ลานตากขาว หมูที่ 3 ตําบลแพรกหนามแดง บจก.ศิริไพบูลยพัฒนาการ  - ประหยัดวงเงินงบประมาณได ราคาต่ําสุด วงเงินไมเกิน เลขที่ 4/2558

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ งบประมาณและราคากลาง ลว. 18 มี.ค. 58

(รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง หจก.ชัยลิขิตวิศวกรรม เวนแตราคาท่ีเสนอมาต่ํา (เปดซองสอบราคา

เลขที่ 004/2558 และแบบมาตรฐานงาน ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ กวาราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 58)

ทางสําหรับ อปท. เลขที่ ทถ-3-101, ทถ-3-102,

ทถ-3-103 และ ทถ-3-106

กําหนดสงมอบงาน 30  วัน

4 สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน ๖๑๙,๒๐๐.๐๐ ๖๑๑,๔๐๐.๐๐ สอบราคา บจก.โรงเลื่อยจักรประสาร หจก.ชัยลิขิตวิศวกรรม เปนผูมีคุณสมบัติเอกสาร ตามประกาศและ

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายซอย ๖๑๑,๐๐๐.๐๐ ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ ถูกตองครบถวนและเสนอ เอกสารสอบราคาจาง

ทะลุแกว หมูที่ 3 ตําบลแพรกหนามแดง หจก.ชัยลิขิตวิศวกรรม  - ประหยัดวงเงินงบประมาณได ราคาต่ําสุด วงเงินไมเกิน เลขที่ 5/2558

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ งบประมาณและราคากลาง ลว. 18 มี.ค. 58

(รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เวนแตราคาท่ีเสนอมาต่ํา (เปดซองสอบราคา

เลขที่ 005/2558 และแบบมาตรฐานงาน กวาราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 58)

ทางสําหรับ อปท. เลขที่ ทถ-3-101, ทถ-3-102,

ทถ-3-103 และ ทถ-3-106

กําหนดสงมอบงาน 30  วัน
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แบบ สขร. ๑

ลําดับ วงเงินงบประมาณ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ ที่จะซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8   ในรอบเดือน มีนาคม 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่  3  เมษายน  2558

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ / จาง

๕ สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน ๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๘๔,๑๐๐.๐๐ สอบราคา หจก.พีที ซีวิล แอนด คอนสตรัคชั่น หจก.โชคสมพงษ รุงเรืองกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติเอกสาร ตามประกาศและ

ผิวจราจรหินคลุก ถนนสายซอยบานสวน 999,000.00                       ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ถูกตองครบถวนและเสนอ เอกสารสอบราคาจาง

อัมพวา หมูที่ 1 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภอ หจก.ชัยลิขิตวิศวกรรม  - ประหยัดวงเงินงบประมาณได ราคาต่ําสุด วงเงินไมเกิน เลขที่ 6/2558

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียด ๙๙๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑๕,๐๐๐.๐๐ งบประมาณและราคากลาง ลว. 18 มี.ค. 58

ตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 006/2558 หจก.บางนอยสถาปตย เวนแตราคาท่ีเสนอมาต่ํา (เปดซองสอบราคา

และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. ๙๖๗,๐๐๐.๐๐ กวาราคากลาง คิดเปน เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 58)

เลขที่ ทถ-3-101, ทถ-3-102, ทถ-3-103 บจก.โรงเลื่อยจักประสาร รอยละ 24.61

ทถ-3-104 และ ทถ-3-106 ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐

กําหนดสงมอบงาน 60  วัน หจก.โชคสมพงษ รุงเรืองกอสราง

๘๗๐,๐๐๐.๐๐

หจก.เพชรศักดิ์วงศการโยธา

๙๑๙,๑๓๐.๐๐

หจก.ดํารงกุลการโยธา

๙๙๗,๒๘๐.๐๐

กิจการรวมคา เจริญอารีย (1978)

๑,๐๙๖,๑๐๐.๐๐

บจก.ชินาภัค คอนกรีต

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

D:\Backup/งานพสัดุ/สอบราคา/ประกาศ อบต./สรุปการจดัซื� อจดัจา้ง/3



แบบ สขร. ๑

ลําดับ วงเงินงบประมาณ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ ที่จะซื้อหรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8   ในรอบเดือน มีนาคม 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่  3  เมษายน  2558

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ / จาง

หจก.เพชรแทอันดามัน

๙๗๕,๗๐๐.๐๐

บจก.ศิริไพบูลย พัฒนาการ

๑,๐๙๓,๐๐๐.๐๐

หจก.สุขสันตกอสรางสมุทรสงคราม

๘๙๐,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ) ผูรายงาน

(นางสาวชิญารัถ  แกวพิกุล)

นักวิชาการพัสดุ
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