
หนา้ที ่1

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 1,053,768.00               1,053,768.00         สอบราคา หจก.รักษมิ์ตร คอนสตรัคชัน่ หจก.สมประสงคค์อนส์ เสนอราคาต ่าสุด
สายจากปากทางถนนมิตรภาพไปบา้นส้ม หมู่ท่ี 2 เสนอราคา  1,053,768.00.-  บาท ราคา 667,000 บาท

หจก.เอส.ที.การช่างชยัภูมิ

เสนอราคา  945,000.00.-  บาท

 หจก.ธนนวพร  

เสนอราคา  850,000.00.-  บาท  

หจก.สมประสงคค์อนส์

เสนอราคา  667,000.00.-  บาท

 หจก.กลึงเจริญ

เสนอราคา  887,065.00.-  บาท

หจก.สหชยัชุมแพพาณิชย์

เสนอราคา  870,000.00.-  บาท

 หจก.ชินพร วิศวกรรม   

เสนอราคา  950,000.00.-  บาท  

หจก.วิภาพนัธ ์การโยธา

 เสนอราคา  719,000.00.-  บาท

หจก.ธนกรเจริญทรัพย์

เสนอราคา  843,014.00.-  บาท

 หจก.เศรษฐนนท์

เสนอราคา  950,730.00.-  บาท  

 หจก.ทองเกิด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณ  พ.ศ.   2558

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู  อ  าเภอโนนสูง   จงัหวดันครราชสีมา

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ประจ าเดือน มกราคม 2558

แบบ สขร.1 
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ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เสนอราคา  1,000,000.00.-  บาท

  

  

  

  

  

  

 

  

 

(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 
             (นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

                 ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            



หนา้ที ่3

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่4

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่5

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่6

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่7

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่8

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่9

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่10

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่11

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี หมายเหตุ

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่12



หนา้ที ่13



หนา้ที ่14



หนา้ที ่15



หนา้ที ่16



หนา้ที ่17



หนา้ที ่18



หนา้ที ่19



หนา้ที ่20



หนา้ที ่21



หนา้ที ่22



หนา้ที ่23



หนา้ที ่24



หนา้ที ่25



หนา้ที ่26



หนา้ที ่27



หนา้ที ่28



หนา้ที ่29



หนา้ที ่30



หนา้ที ่31



หนา้ที ่32



หนา้ที ่33



หนา้ที ่34



หนา้ที ่35



หนา้ที ่36



หนา้ที ่37



หนา้ที ่38



หนา้ที ่39



หนา้ที ่40



หนา้ที ่41



หนา้ที ่42



หนา้ที ่43



หนา้ที ่44



หนา้ที ่45



หนา้ที ่46



หนา้ที ่47



หนา้ที ่48



หนา้ที ่49



หนา้ที ่50



หนา้ที ่51



หนา้ที ่52



หนา้ที ่53



หนา้ที ่54



หนา้ที ่55


