
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือผ้าต่วน 5,688.00          ตกลงราคา ร้านน าเจริญพานชิ/ 5,688       .-บาท ร้านน าเจริญพานชิ/ 5,688         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

2 วัสดุงานบา้นงานครัว/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 40 ถงั 480.00            ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 480          .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 480           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

3 วัสดุกอ่สร้าง/งานปอ้งกนัฯ/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างชว่ยเหลือผู้ประสบวาตภยั หมู่ที่ 4,5,8,12 29,134.00        ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 29,134      .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 29,134       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

และ 13 จ านวน 17 รายการ
4 โครงการพฒันาศักยภาพของสตรีฯ/จดัซ้ือของสมนาคุณในการดูงาน 1,000.00          ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 1,000       .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 1,000         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

5 วัสดุกอ่สร้าง/งานปอ้งกนัฯ/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างชว่ยเหลือผู้ประสบวาตภยั หมู่ที่ 3 และ 9 12,425.00        ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 12,425      .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 12,425       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 9 รายการ
6 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายฯุ/จดัซ้ือของสมนาคุณในการดูงาน 500.00            ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 500          .-บาท ร้านอมัพร/ 500           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/สนง.ปลัด/จดัซ้ือยางรถยนต์ (กฉ 375 สฎ) จ านวน 4 เส้น 22,800.00        ตกลงราคา ร้านสนองการยาง/ 22,800      .-บาท ร้านสนองการยาง/ 22,800       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

8 วัสดุกอ่สร้าง/งานปอ้งกนัฯ/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างชว่ยเหลือผุ้ประสบวาตภยั หมู่ที่ 6 และ 9 6,769.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 6,769       .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 6,769         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 14 รายการ
9 วัสดุอื่น/ส านกังานปลัด/งานปอ้งกนัฯ/จดัซ้ือวัสดุอื่น จ านวน 4 รายการ 1,210.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 1,210       .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 1,210         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

10 วัสดุกอ่สร้าง/ส่วนโยธา/จดัซ้ือลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนสายปา้มเิด๊าะ หมู่ที่ 5 ต.คันธุลี 46,729.00        ตกลงราคา นายสันติ โอทอง/ 46,729      .-บาท นายสันติ โอทอง/ 46,729       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

11 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร 3,800.00          ตกลงราคา บจก.อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น/ 3,800       .-บาท บจก.อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น/ 3,800         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส่วนโยธา/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ก.ย. 57 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/สนง.ปลัด/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ก.ย. 57 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000    .-บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000     .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

14 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์ประจ าวันที่ 1-30 ก.ย. 57 460.00            ตกลงราคา ร้านจรีะภณัฑ์/ 460          .-บาท ร้านจรีะภณัฑ์/ 460           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

15 โครงการพฒันาศักยภาพของสตรีฯ/จา้งเหมาเชา่รถโดยสารประจ าทาง 10,000.00        ตกลงราคา นางยนิดี  แขวงเมฆ/ 10,000      .-บาท นางยนิดี  แขวงเมฆ/ 10,000       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

16 โครงการพฒันาศักยาภาพของสตรีฯ/จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 4,400.00          ตกลงราคา น.ส.จริยา รักษาศักด์ิ/ 4,400       .-บาท น.ส.จริยา รักษาศักด์ิ/ 4,400         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

17 โครงการพฒันาศักยภาพของสตรีฯ/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 720.00            ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 720          .-บาท ร้านอมัพร/ 720           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (กฉ 3875 สฎ) 23,620.00        ตกลงราคา นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 23,620      .-บาท นายบญุชว่ย บญุโพธิ์แกว้/ 23,620       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

19 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายฯุ/จา้งเหมาเชา่รถโดยสารไมป่ระจ าทาง 39,000.00        ตกลงราคา นายภวูนาถ จนัทร์นพรัตน/์ 39,000      .-บาท นายภวูนาถ จนัทร์นพรัตน/์ 39,000       .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

20 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายฯ/จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 4,400.00          ตกลงราคา น.ส.จริยา รักษาศักด์ิ/ 4,400       .-บาท น.ส.จริยา รักษาศักด์ิ/ 4,400         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

21 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายฯุ/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 720.00            ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 720          .-บาท ร้านอมัพร/ 720           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

22 ค่ารับรอง/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 1,960.00          ตกลงราคา นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 1,960       .-บาท นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 1,960         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

(ประชมุสภาฯ สมยัสามญั สมยัที่ 3 คร้ังที่ 1/2557)
23 ค่าจา้งเหมาบริการ/ส่วนโยธา/จา้งเหมารถเกล่ียดินท าการถางวัชพชืและขดุดันตอไม้ 5,000.00          ตกลงราคา นายภานมุาศ ทพิยป์า่เว/ 5,000       .-บาท นายภานมุาศ ทพิยป์า่เว/ 5,000         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ขา้งทางถนนสายปา้มเิด๊าะ ม.5 ต.คันธุลี
24 วัสดุส านกังาน/ส่วนการคลัง/จา้งเหมาจดัท าตรายาง 1,600.00          ตกลงราคา ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,600       .-บาท ศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,600         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

25 ค่าจา้งเหมาบริการ/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 600.00            ตกลงราคา อมัพร/ 600          .-บาท อมัพร/ 600           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม 2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

หน้าที ่1



ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

26 ค่ารับรอง/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2,590.00          ตกลงราคา นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 2,590       .-บาท นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 2,590         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

(ประชมุสภาฯ สมยัสามญั สมยัที่ 3 คร้ังที่ 2/2557)
27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (ผก 5647 สฎ) 2,860.00          ตกลงราคา นายบญุชว่ย โพธิ์แกว้/ 2,860       .-บาท นายบญุชว่ย โพธิ์แกว้/ 2,860         .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส่วนโยธา/จา้งเหมาซ่อมแซมรถเกล่ียดิน (ตค 2039 สฎ) 850.00            ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 850          .-บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 850           .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

29 โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก 170,000.00       สอบราคา 1.บจก.บุ๊ค ดิลิเวอร่ี 170,000    .-บาท 1.บจก.บุ๊ค ดิลิเวอร่ี 170,000     .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

ปฐมวัย ส าหรับศพด.บา้นทบัชนั 2.ร้านบีแอนด์พ ีเคร่ืองเขียน 174,255    .-บาท
30 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล ม.12 ต.คันธุลี 275,000.00      สอบราคา 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 237,500    .-บาท 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 273,500     .-บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว

      ลงชื่อ                                           นวก .พสัดุ
(นางสาวสุรวดี  วงศ์สวัสด์ิ)

ลงชื่อ                                       หน .พสัดุ      ลงชื่อ                                   นายกอบต .
(นายชาคริต  สุขอนนัต์) (นายมงคล  ธรรมฤทธิ)์
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