
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 57/จดัซ้ือวัสดุอื่น จ านวน 16 รายการ 4,460.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,460.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,460.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

2 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 57/จดัซ้ือสายสะพาย ของรางวัล และวัสดุอื่น 5,650.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 5,650.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 5,650.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 9 รายการ
3 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 57/จดัซ้ือของรางวัลและของสมนาคุณ 6,074.00          ตกลงราคา น.ส.ฒยาภรณ์ วรดิลก/ 6,074.00 บาท น.ส.ฒยาภรณ์ วรดิลก/ 6,074.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 6 รายการ
4 วัสดุคอมพวิเตอร์/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ 18,110.00        ตกลงราคา ร้านนพรัตนค์อม/ 18,110.00 บาท ร้านนพรัตนค์อม/ 18,110.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

5 วัสดุกอ่สร้าง/กองชา่ง (ประปา)/จดัซ้ือวัสดุประปา จ านวน 17 รายการ 4,008.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,008.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,008.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

6 วัสดุกอ่สร้าง/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ 6,828.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 6,828.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 6,828.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

7 วัสดุกอ่สร้าง/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 9 รายการ 2,208.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,208.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,208.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

8 วัสดุการเกษตร/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 2,180.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,180.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,180.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

9 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 11 รายการ 19,598.00        ตกลงราคา ร้านอภชิาติไฟฟา้/ 19,598.00 บาท ร้านอภชิาติไฟฟา้/ 19,598.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

10 วัสดุคอมพวิเตอร์/กองคลัง/จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 4 กล่อง 8,720.00          ตกลงราคา ร้านนพรัตนค์อม/ 8,720.00 บาท ร้านนพรัตนค์อม/ 8,720.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

11 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 57/จดัซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 4 รายการ 754.00            ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 754.00 บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 754.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

12 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 5 รายการ 2,400.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,400.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,400.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

13 วัสดุประปา/กองชา่ง/กจิการประปา/จดัซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 8,440.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 8,440.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 8,440.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

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

15 งบกลาง/เงินส ารองจา่ย/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภยัฯ 2,319.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,319.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,319.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

หมู่ที่ 5, 12 ต.คันธุลี
16 วัสดุกอ่สร้าง/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือค้อน (ใหญ)่ จ านวน 1 อนั 225.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 225.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 225.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

17 วัสดุอื่น/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุอื่น จ านวน 2 รายการ 350.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 350.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 350.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

18 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือสายพว่งแบตเตอร่ี จ านวน 1 ชดุ 390.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 390.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 390.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

19 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 22 รายการ 15,046.00        ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 15,046.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 15,046.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

20 วัสดุกอ่สร้าง/กองชา่ง/จดัซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป , น้ ายางประสานผิว 87,000.00        ตกลงราคา ร้านสองพี่นอ้งยางมกิซ์/ 87,000.00 บาท ร้านสองพี่นอ้งยางมกิซ์/ 87,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

21 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 15 รายการ 5,843.00          ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 5,843.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 5,843.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

22 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/กองชา่ง/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าเดือน ธ.ค. 57
23 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/กองชา่ง/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าเดือน ธ.ค. 57
24 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์และนติยสารสุดสัปดาห์ 470.00            ตกลงราคา ร้านจรีะภณัฑ์/ 470.00 บาท ร้านจรีะภณัฑ์/ 470.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าวันที่ 1-31 ธ.ค. 57

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  พฤศจกิายน 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

25 โครงการ"เมอืงสะอาด คนในชาติมสุีข"ฯ/จดัซ้ืออปุกรณ์ในการท าความสะอาด 3,900.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 3,900.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 3,900.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 2  รายการ
26 โครงการเขา้ร่วมกจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชฯ/จดัซ้ือธงชาติ 2,745.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 2,745.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 2,745.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

และธงตราสัญลักษณ์ (ภปร.) จ านวน 5 รายการ
27 โครงการเขา้ร่วมกจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชฯ/จดัซ้ือวัสดุอื่น 520.00            ตกลงราคา ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 520.00 บาท ร้านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 520.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 3 รายการ
28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/กองชา่ง/จา้งซ่อมแซมรถบดล้อเหล็ก (ถข 199 สฎ) 4,700.00          ตกลงราคา นายธงชยั โทอบุล/ 4,700.00 บาท นายธงชยั โทอบุล/ 4,700.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 4 รายการ
29 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 57/จา้งเหมาเชา่เวท ีพร้อมเคร่ืองเสียง และเคร่ือง 20,000.00        ตกลงราคา นายทรงศักด์ิ ศรีระบาย/ 20,000.00 บาท นายทรงศักด์ิ ศรีระบาย/ 20,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ปั่นไฟ
30 ค่าใชจ้า่ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี/กองคลัง/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 4,560.00          ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 4,560.00 บาท ร้านอมัพร/ 4,560.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประชาสัมพนัธ์การช าระภาษ ีประจ าป ี2558 จ านวน 2 รายการ
31 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/กองชา่ง/จา้งซ่อมแซมรถเกล่ียดิน (ตค 2039 สฎ) 3,500.00          ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 3,500.00 บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 3,500.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

จ านวน 5 รายการ
32 ค่ารับรองบคุคลภายนอก/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 3,000.00          ตกลงราคา นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 3,000.00 บาท นายหสันญั ชว่ยเกดิ/ 3,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

และอาหารว่าง พร้อมเคร่ืองด่ืม 
33 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/กองชา่ง/จา้งเหมาซ่อมแซมรถเกล่ียดิน (ตค 2039 สฎ) 700.00            ตกลงราคา นายประวัติ พยหุเสนา/ 700.00 บาท นายประวัติ พยหุเสนา/ 700.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

34 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ ได้แก่ 3,000.00          ตกลงราคา ร้านนพรัตนค์อม/ 3,000.00 บาท ร้านนพรัตนค์อม/ 3,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

เคร่ืองคอมพวิเตอร์
35 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ค่านยิม 1,600.00          ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 1,600.00 บาท ร้านอมัพร/ 1,600.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

หลักของคนไทย 12 ประการ
36 โครงการ"เมอืงสะอาด คนในชาติมสุีข"ฯ/จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 400.00            ตกลงราคา ร้านอมัพร/ 400.00 บาท ร้านอมัพร/ 400.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

37 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จา้งเหมาจดัท าปฏทินิประชาสัมพนัธ์ แบบแขวน 84,000.00        ตกลงราคา ร้านกราฟกิเฮ้าส์/ 84,000.00 บาท ร้านกราฟกิเฮ้าส์/ 84,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

ประจ าป ีพ.ศ. 2558
38 โครงการเขา้ร่วมกจิกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชฯ/จา้งเหมาเชา่ 16,000.00 ตกลงราคา น.ส.จฑุารัตน ์ ฤกษส์มทุร/ 16,000.00 บาท น.ส.จุฑารัตน์  ฤกษ์สมุทร/ 16,000.00 บาท เปน็ผู้มีอาชีพดังกล่าว

เต้นทพ์ร้อมผูกผ้า และจดัตกแต่งซุ้มนทิรรศการแสดงพระราชกรณียกจิฯ

                       ลงชื่อ                                           นวก .พสัดุ                    ลงชื่อ                                       หน .จนท.พสัดุ                 ลงชื่อ                                   นายกอบต .
                                     (นางสาวสุรวดี  วงศ์สวัสด์ิ)                                (นายชาคริต  สุขอนนัต์)                             (นายมงคล  ธรรมฤทธิ)์
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