
                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.1

การจัดจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป
1 อาหารเสริม(นม) 970,997.50 บาท โดยวิธีพิเศษ สหกรณโคนมหนองโพ 713,014.- บาท สหกรณโคนมหนอง 970,997.50 บาทเปนผูเสนอราคาตํ่าสุด

พาสเจอรไรส  รสจืด ราชบุรี จํากัด ฯ โพราชบุรี จํากัด ฯ
ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง

2 อาหารเสริม(นม) 257,983.50 บาท
ยู เอช ที  รสจืด
ขนาด 200 ซีซี ชนิดกลอง

(ลงชื่อ).............................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ)...................................................ผูตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผูรับรอง
              (นางอาซีซะ  กะลูแป)               (นางสาวสุมาลี  ชาญแกลว)                       (นายลาเตะ  กามา)
                  เจาหนาที่พัสดุ                    หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

สรุปผลการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2552
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

การพิจารณาคัดเลือกการเสนอราคา



                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.1

การจัดจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

- - - - - - - - -

(ลงชื่อ).............................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ)...................................................ผูตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผูรับรอง
              (นางอาซีซะ  กะลูแป)               (นางสาวสุมาลี  ชาญแกลว)                       (นายลาเตะ  กามา)
                  เจาหนาที่พัสดุ                    หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

สรุปผลการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม   ๒๕๕๔
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.1

การจัดจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป
๑ โครงการกอสรางคูระบาย ๑,๘๖๕,๐๐๐.-บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.มันเดยธุรกิจ ๑,๘๖๔,๐๐๐.-บาทหจก.มันเดยธุรกิจ ๑,๘๖๓,๐๐๐.-บ.เปนผูเสนอราคารายเดียว

นํ้า ม.๒ บานบันนังบูโย

(ลงชื่อ).............................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ)...................................................ผูตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผูรับรอง
              (นางอาซีซะ  กะลูแป)               (นางสาวสุมาลี  ชาญแกลว)                       (นายลาเตะ  กามา)
                  เจาหนาที่พัสดุ                   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

สรุปผลการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม   ๒๕๕๔
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.1

การจัดจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป
๒ โครงการวางทอระบาย ๒๘๘,๕๐๐.-บาท โดยวิธีพิเศษ รานรุงอาทิตย การโยธา ๒๖๙,๖๒๖.- บ. รานรุงอาทิตย การโยธา ๒๖๘,๐๐๐.- บ เปนผูเสนอราคารายเดียว

นํ้าคสล. ชั้น ๓ ม.๑
 บานพงยือไร

(ลงชื่อ).............................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ)...................................................ผูตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผูรับรอง
              (นางอาซีซะ  กะลูแป)               (นางสาวสุมาลี  ชาญแกลว)                       (นายลาเตะ  กามา)
                  เจาหนาที่พัสดุ                   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

สรุปผลการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ   ๒๕๕๔
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.1

การจัดซื้อ
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป
1 อาหารเสริม(นม)ยู เอช ที 268,176.-บาท โดยวิธีพิเศษ สหกรณโคนมหนองโพ 268,176-บาท สหกรณโคนมหนอง 268,176.-บาท เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด

ชั้น ป.5-ป6 ราชบุรี จํากัด ฯ โพราชบุรี จํากัด ฯ

2 ครุภัณฑเคร่ืองเลนสนาม 134,900.-บาท โดยวิธีพิเศษ บ.หาดใหญอินเตอร 134,900.-บาท บ.หาดใหญอินเตอร 133,900.-บาท เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด
เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด
รานสุวรรณภูมิ 138,800.-บาท

สรุปผลการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



(ลงชื่อ).............................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ)...................................................ผูตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผูรับรอง
              (นางอาซีซะ  กะลูแป)               (นางสาวสุมาลี  ชาญแกลว)                       (นายลาเตะ  กามา)
                  เจาหนาที่พัสดุ                    หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.1

การจัดซื้อ
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป
รานบานกลางเทรดด้ิง 53,600.-บาท

42,500.-บาท
25,700.-บาท

3 มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 120,000.-บาท โดยวิธีพิเศษ รานวันเคเบิ้ล 118,000.-บาท รานวันเคเบิ้ล 117,000.-บาท เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด
รานวีบริการกอราง 120,000.-บาท
รานบานกลางเทรดด้ิง 125,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2552
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



(ลงชื่อ).............................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ)...................................................ผูตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผูรับรอง
              (นางอาซีซะ  กะลูแป)               (นางสาวสุมาลี  ชาญแกลว)                       (นายลาเตะ  กามา)
                  เจาหนาที่พัสดุ                    หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.1

การจัดจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป
1 ติดต้ังระบบกระจายเสียง 1,995,000.-บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.วาริด 14 เทรดด้ิง 1,689,000.-บาท หจก.วาริด 14 เทรดด้ิง 1,688,500.-บาท เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด

อัตโนมัติ(ชนิดไรสาย) หจก.บี แอนด บี แอส 1,690,000.- บาท
ม.1-ม.6 ต.บันนังสาเรง โซซิเอชั่น

2 กอสรางสนามกีฬาตําบล 1,961,000.-บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.ฟรกีรการไฟฟา 1,674,174.60บาทหจก.ฟรกีรการไฟฟา 1,643,000.-บาท เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด
บันนังสาเรง หจก.นวนนพากอสราง 243,000.-บาท

3 กอสรางหองนํ้า-หองสวม 197,300.-บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.บันนังทอง 199,500.-บาท หจก.บันนังทอง 197,300.-บาท เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด
มัสยิดอัลอามีน ม.1 หจก.นวนนพากอสราง 201,500. บาท

หจก.ตัสนีม  ซีวิล 205,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2552
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



4 กอสรางหองนํ้า-หองสวม 170,200.-บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.บันนังทอง 171,000.-บาท หจก.บันนังทอง 170,100.-บาท เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด
ตาดีกาอัลคาเลล ม.2 หจก.นวนนพากอสราง 173,500. บาท

หจก.ตัสนีม  ซีวิล 174,500.-บาท

(ลงชื่อ).............................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ)...................................................ผูตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผูรับรอง
              (นางอาซีซะ  กะลูแป)               (นางสาวสุมาลี  ชาญแกลว)                       (นายลาเตะ  กามา)
                  เจาหนาที่พัสดุ                    หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.1

การจัดจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป
5 กอสรางที่อาบนํ้าละหมาด 236,600.-บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.บันนังทอง 243,000.-บาท หจก.บันนังทอง 236,500.-บาท เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด

และหองนํ้า-หองสวม หจก.นวนนพากอสราง 245,000. บาท
มัสยิดจือโก ม.3 หจก.ตัสนีม  ซีวิล 246,500.-บาท

(ลงชื่อ).............................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ)...................................................ผูตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผูรับรอง
              (นางอาซีซะ  กะลูแป)               (นางสาวสุมาลี  ชาญแกลว)                       (นายลาเตะ  กามา)
                  เจาหนาที่พัสดุ                    หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

สรุปผลการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2552
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก


