แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ลาดับ
ที่
1.

2.

3.

4.
5.

วงเงิน
การเสนอราคา
วิธีซ้ื อ /
โครงการจัดซื้ อ / จ้าง
งบประมาณ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ
จ้าง
(ราคากลาง)
ขยายเขตประปาบ้านวังรวย879,000.- สอบราคา -บ.พลชัยการช่าง จากัด 823,000.ท่าไฟใต้ หมู่ที่ 4
- หจก.นครศรี มอเตอร์
825,000.- หจก.ฐิติพนั ธ์การโยธา 824,970.ขยายเขตประปาเข้าสานักงาน 319,000.- สอบราคา -หจก.ฐิติพนั ธ์การโยธา 299,028.เทศบาล หมู่ที่ 6
-หจก.นครศรี ฯมอเตอร์ 301,400.-บ.พลชัยการช่าง จากัด 301,400.ขยายเขตประปาสาย ป.ศิลาชัย- 317,000.- สอบราคา -หจก.ฐิติพนั ธ์การโยธา 294,460.คลองมะไฟ หมู่ที่ 4
-บ.พลชัยการช่าง จากัด 297,700.-หจก.สร้างงานดี
297,694.60
ขยายเขตประปาสายเขากลาย 103,000.- สอบราคา -หจก.ฐิติพนั ธ์การโยธา 95,765.ซอย 4 หมู่ที่ 3
-หจก.นครรวมทรัพย์
96,300.ขยายเขตประปาสายสวนเกษตร 275,000.- สอบราคา -หจก.นครรวมทรัพย์
255,000.(วังหีบ ซอย 5)
-หจก.ฐิติพนั ธ์การโยธา 257,870.-บ.พลชัยการช่าง จากัด 258,500.-

การพิจารณาคัดเลือก
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป

บ.พลชัยการช่าง จากัด 823,000.- เสนอราคาต่าสุ ด

บ.พลชัยการช่าง จากัด 299,028.- เสนอราคาต่าสุ ด

หจก.ฐิติพนั ธ์การโยธา 294,460.- เสนอราคาต่าสุ ด

หจก.ฐิติพนั ธ์การโยธา 95,765.หจก.นครรวมทรัพย์

เสนอราคาต่าสุ ด

255,000.- เสนอราคาต่าสุ ด

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาเดือน มีนาคม 2556
ลาดับ
ที่

โครงการจัดซื้ อ / จ้าง

วงเงิน
การเสนอราคา
การพิจารณาคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซ้ื อ /
งบประมาณ
โดยสังเขป
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา
จ้าง
(ราคากลาง)
360,000.- สอบราคา -หจก.ชนะสิ ทธิ์ ทวั ร์
270,000.หจก.ชนะสิ ทธิ์ ทวั ร์
270,000.- เสนอราคาต่าสุ ด

1.

จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ

2.

จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย 216,000.ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8
ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนสาย 272,000.ซอยฝาแฝด
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รู ป 2,272,000.ตัวยูริมถนนสายนายอาเภอ
(หน้าเขาตาเล่ง-ทม.ทุ่งสง) หมู่ 8
วางท่อระบายน้ าริ มถนนสาย
2,205,000.ทุ่งสง-นาบอน(ช่วงจาก ทม.ทุ่งสง
หน้าซอยรักเกียรติ) หมู่ 7

3.
4.

5.

สอบราคา -หจก.ภูชยาก่อสร้าง
-หจก.ศรี แสงการก่อสร้าง
สอบราคา -บ.ทีเค คอนสทรัคชัน่ ฯ
-หจก.ศรี แสงการก่อสร้าง
อิเล็กทรอ -หจก.ศรี แสงการก่อสร้าง
นิกส์
-หจก.นาเงินพาณิ ชย์

213,000.213,000.294,000.295,400.2,265,000.2,286,000.-

อิเล็กทรอ -หจก.ศรี แสงการก่อสร้าง 2,200,000.นิกส์
-หจก.นาเงินพาณิ ชย์
2,646,000.-

หจก.ภูชยาก่อสร้าง

213,000.- มีคุณสมบัติถูกต้อง

บ.ที.เค คอนสทรัคชัน่ 294,000.- เสนอราคาต่าสุ ด
แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ ง จก.
หจก.ศรี แสงการ
2,265,000 เสนอราคาต่าสุ ด
ก่อสร้าง
หจก.ศรี แสงการ
ก่อสร้าง

2,200,000 เสนอราคาต่าสุ ด

ลาดับ
ที่
6.

โครงการจัดซื้ อ / จ้าง
ซื้ อเครื่ องปรับอากาศ

-2การเสนอราคา

วงเงิน
การพิจารณาคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซ้ื อ /
งบประมาณ
โดยสังเขป
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา
จ้าง
(ราคากลาง)
บ.นีโอยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง
695,500.- สอบราคา -บ.นีโอยูนิค เอ็นจิเนี่ยริ่ ง จก. 484,800.484,800.- เสนอราคาต่าสุ ด
จากัด
- หจก.สิริเครื่ องเย็น แอนด์ 540,000.เซอร์วสิ

- ร้านศรี นครเครื่ องเย็น
- หจก.พรเทพเอ็นจิเนี่ยริ่ ง

584,887.488,000.-

แอนด์แอร์
- บ.เชียร์ คอมมูนิเคชัน่ จก.

649,000.-

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาเดือน พฤษภาคม 2556
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

วงเงิน
วิธีซ้ื อ /
โครงการจัดซื้ อ / จ้าง
งบประมาณ
จ้าง
(ราคากลาง)
ปรับปรุ งถนนสายบ้านนายเจริ ญ 149,000.- สอบราคา
เจริ ญพงศ์ หมู่ที่ 7
ปรับปรุ งถนนสายบ้านนางสายใจ 467,000.- สอบราคา
สุ วรรณน้อย หมู่ที่ 6
ซื้ อรถยนต์ส่วนกลางขนาด
1,310,000.- สอบราคา
7 ที่นงั่
ซื้ อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1,975,000.- สอบราคา

การเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคา
-หจก.ขาคมธุรกิจก่อสร้าง
-หจก.โชคบัญชาการโยธา
-หจก.ขาคมธุรกิจก่อสร้าง
-หจก.โชคบัญชาการโยธา
บ.ท่าศาลาปิ ยะมอเตอร์
จากัด
-บ.ฤทธิกร วิศวกรรม จากัด
-บ.คอนโม ทรัค แอนด์
อีควิปเมนต์ จากัด

การพิจารณาคัดเลือก
ราคาที่เสนอ

147,000.149,000.464,000.467,000.1,300,000.1,950,000.1,978,000.-

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป

หจก.ขาคมธุรกิจก่อสร้าง

147,000.- เสนอราคาต่าสุ ด

หจก.ขาคมธุรกิจก่อสร้าง

464,000.- เสนอราคาต่าสุ ด

บ.ท่าศาลาปิ ยะมอเตอร์ 1,300,000 เสนอราคาต่าสุ ด
จากัด
บ.ฤทธิกร วิศวกรรม 1,950,000 เสนอราคาต่าสุ ด
จากัด

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.

โครงการจัดซื้ อ / จ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ื อ /
จ้าง

การเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคา

ราคาที่
เสนอ
ปรับปรุ งถนนสายซอยบ้าน
161,000.- สอบราคา -หจก.ภูเก็ตการเคหะ
160,000.นายสมโชค แก้วเกิด หมู่ที่ 1
-หจก.ศรี แสงการก่อสร้าง 161,000.ปรับปรุ งถนนสายซอยประดิษฐ์เงิน 217,000.- สอบราคา -หจก.ภูเก็ตการเคหะ
210,000.หมู่ที่ 1
-หจก.ศรี แสงการก่อสร้าง 211,000.ปรับปรุ งถนนสายเข้าสานักงาน 2,964,000.- อิเล็กทรอ -หจก.โชคบัญชาการโยธา 2,946,000.เทศบาลตาบลชะมาย หมู่ 6
นิกส์
-หจก.อภิชจั จ์บริ การ
3,092,000.-

การพิจารณาคัดเลือก
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป

หจก.ภูเก็ตการเคหะ

160,000.- เสนอราคาต่าสุ ด

หจก.ภูเก็ตการเคหะ

210,000.- เสนอราคาต่าสุ ด

หจก.โชคบัญชาการ
โยธา

2,946,000 เสนอราคาต่าสุ ด

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาเดือน กันยายน 2556
ลาดับ
ที่

โครงการจัดซื้ อ / จ้าง

1.

ปรับปรุ งถนนสายบ้านหมวด
รัตน์ หมู่ที่ 7

2.

ปรับปรุ งถนนสายซอยบ้าน
นายเหรก ทองย้อย

3.

ปรับปรุ งถนนสายซอยประดู่ห้วยขัน ซอย 3 หมู่ที่ 4

4.

ซื้ อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ชนิดอัดท้าย

วงเงิน
การเสนอราคา
วิธีซ้ื อ /
งบประมาณ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ
จ้าง
(ราคากลาง)
278,000.- สอบราคา -หจก.ขาคมธุรกิจก่อสร้าง 275,500.-หจก.โชคบัญชาการโยธา 282,000.-หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 284,000.294,000.- สอบราคา -หจก.ขาคมธุรกิจก่อสร้าง 292,000.-หจก.โชคบัญชาการโยธา 304,000.-หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 306,000.845,000.- สอบราคา -หจก.ศรี แสงการก่อสร้าง 845,000.-หจก.โชคบัญชาการโยธา 861,000.-หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 860,000.2,000,000.- สอบราคา -บ.ฤทธิกร วิศวกรรม จากัด 1,995,000.-บ.คอสโม ทรัค แอนด์ 1,996,000.อีควิปเมนต์ จากัด
2,000,000.-บ.แกรนด์ทรัค แอนด์
แมชชีนเนอรี่ จากัด

การพิจารณาคัดเลือก
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป

หจก.ขาคมธุรกิจก่อสร้าง

275,500.- เสนอราคาต่าสุ ด

หจก.ขาคมธุรกิจก่อสร้าง

292,000.- เสนอราคาต่าสุ ด

หจก.ศรี แสงการก่อสร้าง

845,000.- เสนอราคาต่าสุ ด

-บ.ฤทธิกร วิศวกรรม

1,995,000 เสนอราคาต่าสุ ด

จากัด

