
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 วัสดุงานบา้นงานครัว/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 20 ถงั 240.00            ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240.00 .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

2 วัสดุประปา/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 325.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 325.00 .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 325.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

3 วัสดุไฟฟา้/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 13 รายการ 5,860.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 5,860.00 .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 5,860.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

4 วัสดุกอ่สร้าง/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 10 รายการ 4,471.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,471.00 .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,471.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

5 วัสดุคอมพวิเตอร์/ส่วนการคลัง/จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 3 รายการ 7,070.00          ตกลงราคา ร้านนพรัตนค์อม/ 7,070.00 .-บาท ร้านนพรัตนค์อม/ 7,070.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

6 วัสดุอื่น/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุอื่น จ านวน 7 รายการ 2,239.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,239.00 .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,239.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

7 วัสดุการเกษตร/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 1,575.00          คกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 1,575.00 .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 1,575.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

8 วัสดุคอมพวิเตอร์/ส่วนโยธา/จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 5 รายการ 22,950.00        ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 22,950.00 .-บาท นพรัตนค์อม/ 22,950.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

9 วัสดุงานบา้นงานครัว/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 10 ถงั 120.00            ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 120.00 .-บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 120.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

10 วัสดุประปา/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุประปา จ านวน 10 รายการ 4,580.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,580.00 .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,580.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

11 ครุภณัฑ์ส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน และโต๊ะท างานระดับ 3-6 14,000.00        ตกลงราคา ร้านอนิเตอร์เฟอร์นเิจอร์/ 14,000.00 .-บาท ร้านอนิเตอร์เฟอร์นเิจอร์/ 14,000.00 .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

12 ครุภณัฑ์ส านกังาน/ส่วนโยธา/จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน และโต๊ะท างานระดับ 1-2 13,000.00        ตกลงราคา ร้านอนิเตอร์เฟอร์นเิจอร์/ 13,000.00 .-บาท ร้านอนิเตอร์เฟอร์นเิจอร์/ 13,000.00 .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/ส่วนโยธา/จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3 รายการ 780.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 780.00 .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 780.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุเชิ้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 3 รายการ 3,700.00          ตกลงราคา ร้านละแมอะไหล่ยนต์/ 3,700.00 .-บาท ร้านละแมอะไหล่ยนต์/ 3,700.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

15 วัสดุกอ่สร้าง/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 9 รายการ 12,070.00        ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 12,070.00 .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 12,070.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

16 วัสดุส านกังาน/ส่ านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 20 รายการ 11,285.00        ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 11,285.00 .-บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 11,285.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

17 วัสดุการเกษตร/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือยาฆา่หญา้ ชนดิดูดซึม 1,160.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,160.00 .-บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,160.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

18 วัสดุงานบา้นงานครัว/สนง.ปลัด(ตลาดนดั)/จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 รายการ 3,602.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 3,602.00 .-บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 3,602.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

19 วัสดุส านกังาน/ส่ านกังานปลัด/จดัซ้ือหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร 11,400.00        ตกลงราคา บจก.อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น/ 11,400.00 .-บาท บจก.อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น/ 11,400.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

20 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่/สนง.ปลัด/จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 2,120.00          ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 2,120.00 .-บาท นพรัตนค์อม/ 2,120.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

21 วัสดุส านกังาน/ศพด.บา้นทบัชนั/จดัซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ 1,225.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,225.00 .-บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 1,225.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

22 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ/ส่วนโยธา/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 15 รายการ 32,313.00        ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 32,313.00 .-บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 32,313.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส่วนโยธา/จา้งเหมาซ่อมแซมรถเกล่ียดิน (ตค 2039 สฎ) 800.00            ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 800.00 .-บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 800.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส่วนโยธา (ประปา)/จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 22,294.29        ตกลงราคา นายสุเมธ ปานวัน/ 22,294.29 .-บาท นายสุเมธ ปานวัน/ 22,294.29 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

คลองหติ หมู่ที่ 3, 8 ต.คันธุลี
25 ค่าจา้งเหมาบริการ/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาบริการเชา่เพื้นที่จดัเกบ็เว็บไซต์ อบต.คันธุลี 10,000.00        ตกลงราคา บจก.ซีเจ เวิล์ด คอมมวินเิคชั่น/ 10,000.00 .-บาท บจก.ซีเจ เวิล์ด คอมมวินเิคชั่น/ 10,000.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า (บม 2600 สฎ) 4,300.00          ตกลงราคา นายบญุชว่ย โพธิ์แกว้/ 4,300.00 .-บาท นายบญุชว่ย โพธิ์แกว้/ 4,300.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งซ่อมแซมเคร่ืองโทรสาร 4,500.00          ตกลงราคา บจก.อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น 4,500.00 .-บาท บจก.อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น 4,500.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส่วนโยธา/จา้งซ่อมแซมรถเกล่ียดิน (ตค 2039 สฎ) 4,200.00          ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 4,200.00 .-บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 4,200.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กันยายน 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

29 ค่าจา้งเหมาบริการ/สนง.ปลัด/จา้งเหมาบริการยา้ยและติดต้ังกระจกบริเวณอาคาร 21,000.00        ตกลงราคา นายทพิากร  มาต๊ะพาน 21,000.00 .-บาท นายทพิากร  มาต๊ะพาน 21,000.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ส านกังาน อบต.คันธุลี จ านวน 3 รายการ
30 ค่าจา้งเหมาบริการ/ส่วนโยธา/จา้งเหมาวางทอ่ระบายน้ า คสล. มอก. คุณภาพ ชั้น 3 14,019.00        ตกลงราคา นายศรายทุธ  สลับลึก/ 14,019.00 .-บาท นายศรายทุธ  สลับลึก/ 14,019.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 1 จดุ 6 ทอ่น หมู่ที่ 12 ต.คันธุลี
31 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/สนง.ปลัด/จา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1,600.00          ตกลงราคา นพรัตนค์อม/ 1,600.00 .-บาท นพรัตนค์อม/ 1,600.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

32 รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ/สนง.ปลัด/จา้งแรงงานในการกอ่สร้างบา้นทอ้งถิ่นไทย 70,000.00        ตกลงราคา นายศรายทุธ  สลับลึก/ 70,000.00 .-บาท นายศรายทุธ  สลับลึก/ 70,000.00 .-บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

เทดิไทอ้งค์ราชนั 87 พรรษา บา้นเลขที่ 136 ม.5 บา้นแหลมดิน ต.คันธุลี
33 โครงการจา้งขยายเขตประปาหมู่บา้น ซอยหมอเล็ก ม.2 เชื่อม ม.6 ต.คันธุลี 79,855.00        สอบราคา 1.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 79,000.00 .-บาท 1.หจก.โชคอนันต์ซีวลิเอ็นจเินียร่ิง 79,000.00 .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 79,800.00 .-บาท
34 โครงการจา้งขยายเขตประปาหมู่บา้น บา้นด่านเสือ ม.12 ต.คันธุลี 125,000.00      สอบราคา 1.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 124,500.00 .-บาท 1.หจก.โชคอนันต์ซีวลิเอ็นจเินียร่ิง 124,500.00 .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 125,000.00 .-บาท
35 โครงการจา้งกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 ต.คันธุลี 600,000.00      สอบราคา 1.นายน าชยั  อนิทร์คง 599,000.00 .-บาท 1.นายน าชัย  อินทร์คง 599,000.00 .-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2.หจก.โชคอนนัต์ซีวิลเอน็จเินยีร่ิง 600,000.00 .-บาท
36 โครงการซ้ือวัสดุกอ่สร้างบา้นตามโครงการบา้นทอ้งถิ่นไทย เทดิไทอ้งค์ราชนั 87 พรรษา 200,000.00      สอบราคา 1.ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์ 200,000.00 .-บาท 1.ร้านประสิทธิภ์ัณฑ์ 200,000.00 .-บาท มีผุ้เสนอราคารายเดียว

หมู่ที่ 5 ต.คันธุลี
37 โครงการซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 และ 12 292,000.00      สอบราคา 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 219,500.00 .-บาท 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 219,500.00 .-บาท เปน็ผุ้เสนอราคาต่ าสุด

ต.คันธุลี 2.นายสมศักด์ิ  บวัแสง 292,004.16 บาท
38 โครงการจา้งกอ่สร้างศูนยเ์รียนรู้ชมุชนต าบลคันธุลี หมู่ที่ 9 ต.คันธุลี 163,000.00      สอบราคา 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 162,500.00 .-บาท 1.หจก.เพชรน้ าหนึ่งการโยธา 162,500.00 .-บาท มีผุ้เสนอราคารายเดียว

      ลงชื่อ                                           นวก .พสัดุ
(นางสาวสุรวดี  วงศ์สวัสด์ิ)

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