
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป

1 คําเล้ียงรับรอง/สนง.ปลัด/จดัซ้ือเคร่ืองด่ืม และน้ าแขง็ (ประชมุสภา สมยัสามญั 387.00            ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 387.00 บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 387.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

สมยัที่ 4 คร้ังที่ 1/2557) จ านวน 4 รายการ
2 วัสดุยานพาหนะและขนสํง/กองชาํง/จดัซ้ือยางนอก และยางใน (รถเกล่ียดิน) 18,000.00        ตกลงราคา ร๎านสมฤกษก์ารยาง/ 18,000.00 บาท ร๎านสมฤกษก์ารยาง/ 18,000.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

3 โครงการงานประเพณีใหท๎านไฟ/จดัซ้ือของรางวัล และของสมนาคุณ จ านวน 4 รายการ 3,590.00          ตกลงราคา น.ส.ชนนัชดิา ศรีเทพ/ 3,590.00 บาท น.ส.ชนนัชดิา ศรีเทพ/ 3,590.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

4 โครงการงานประเพณีใหท๎านไฟ/จดัซ้ือเคร่ืองด่ืม และน้ าแขง็ จ านวน 8 รายการ 1,964.00          ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 1,964.00 บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 1,964.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

5 วัสดุยานพาหนะและขนสํง/กองชาํง/จดัซ้ือยางนอก ยางใน และล้ินยาง (รถเกล่ียดิน) 35,000.00        ตกลงราคา ร๎านสมฤกษก์ารยาง/ 35,000.00 บาท ร๎านสมฤกษก์ารยาง/ 35,000.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

6 วัสดุกอํสร๎าง/กองชาํง/จดัซ้ือวัสดุกอํสร๎างเพื่อซํอมแซมถนน ม.8, 12 ได๎แกํ 91,869.00        ตกลงราคา นายสมศักด์ิ บวัแสง/ 91,869.00 บาท นายสมศักด์ิ บวัแสง/ 91,869.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

ลูกรัง จ านวน 603 ลบ.ม.
7 โครงการพธิีสํงมอบ "บา๎นทอ๎งถิ่นไทย เทดิไทอ๎งค์ราชนั 87 พรรษา"/จดัซ้ือปจัจยัไทยธรรม 3,465.00          คกลงราคา นายประสิทธิ์ ข าคชกรรณ์/ 3,465.00 บาท นายประสิทธิ์ ข าคชกรรณ์/ 3,465.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

และวัสดุอื่น จ านวน 5 รายการ
8 โครงการพธิีสํงมอบ "บา๎นทอ๎งถิ่นไทย เทดิไทอ๎งค์ราชนั 87 พรรษา"/จดัซ้ืออาหารวําง 595.00            ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 595.00 บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 595.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

และเคร่ืองด่ืม จ านวน 7 รายการ
9 วัสดุงานบา๎นงานครัว/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุงานบา๎นงานครัว จ านวน 11 รายการ 6,411.00          ตกลงราคา ร๎านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 6,411.00 บาท ร๎านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 6,411.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

10 วัสดุอื่น/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือวัสดุอื่น จ านวน 4 รายการ 425.00            ตกลงราคา ร๎านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 425.00 บาท ร๎านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 425.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

11 วัสดุงานบา๎นงานครัว/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 20 ถงั 240.00            ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240.00 บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 240.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

12 โครงการพฒันาศักยภาพและสมรรถนะของผ๎ูบริหารฯ/จดัซ้ือกระเปา๋ผ๎า จ านวน 220 ใบ 22,000.00        ตกลงราคา ร๎านน าโชคพาณิชย/์ 22,000.00 บาท ร๎านน าโชคพาณิชย/์ 22,000.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

13 โครงการพฒันาศักยภาพและสมรรถนะของผ๎ูบริหารฯ/จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองเขยีน 16,520.00        ตกลงราคา ร๎านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 16,520.00 บาท ร๎านศึกษาภณัฑ์ละแม/ 16,520.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 4 รายการ
14 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน/กองชาํง/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหลํอล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

ประจ าเดือน ม.ค. 2558
15 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหลํอล่ืน 100,000.00       ตกลงราคา บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท บจก.จยิางกรูปโิตรเลียม/ 100,000.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

ประจ าเดือน ม.ค. 2558
16 วัสดุส านกังาน/ส านกังานปลัด/จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์และนติยสารสุดสัปดาห์ 510.00            ตกลงราคา ร๎านจรีะภณัฑ์/ 510.00 บาท ร๎านจรีะภณัฑ์/ 510.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

ประจ าวันที่ 1-31 ม.ค. 58
17 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ชวํงเทศกาลปใีหมฯํ/จดัซ้ือวัสดุอื่น ๆ 2,360.00          ตกลงราคา ร๎านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,360.00 บาท ร๎านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 2,360.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 11 รายการ
18 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ชวํงเทศกาลปใีหมฯํ/จดัซ้ือเคร่ืองด่ืม 4,135.00          ตกลงราคา นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 4,135.00 บาท นางผกามาศ รักษป์ระสงค์/ 4,135.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

และน้ าแขง็ จ านวน 5 รายการ
19 งบกลาง/เงินส ารองจาํย/สนง.ปลัด/จดัซ้ือวัสดุกอํสร๎างเพื่อชวํยเหลือผ๎ูประสบภยัฯ 4,055.00          ตกลงราคา ร๎านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,055.00 บาท ร๎านประสิทธิ์ภณัฑ์/ 4,055.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 5 รายการ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธนัวาคม  2557
 องค์การบริหารสว่นต าบลคันธลุ ี อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

งานจดัซ้ือจดัจา๎ง วิธีซ้ือ/จา๎ง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา

หน๎าที ่1



ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
งานจดัซ้ือจดัจา๎ง วิธีซ้ือ/จา๎ง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา

20 วัสดุงานบา๎นงานครัว/ศพด.บา๎นทบัชนั/จดัซ้ือน้ ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์ 10,200.00        ตกลงราคา บจก.สยามคลีนโปร/ 10,200.00 บาท บจก.สยามคลีนโปร/ 10,200.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

ขนาด 1,325 มล. จ านวน 12 ขวด
21 วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ/ส านกังานปลัด/จา๎งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์การ 600.00            ตกลงราคา ร๎านอมัพร/ 600.00 บาท ร๎านอมัพร/ 600.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

ประชมุสภา อบต.คันธุลี สมยัสามญั สมยัที่ 4 คร้ังที่ 1 จ านวน 1 ผืน
22 คําจา๎งเหมาบริการอื่น ๆ/กองชาํง/จา๎งเหมาซํอมแซมไฟฟา้สาธารณะพร๎อมติดต้ังโคมไฟฟา้ 82,336.00        ตกลงราคา นางกศุลจติ สาระคง/ 82,336.00 บาท นางกศุลจติ สาระคง/ 82,336.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 93 จดุ ภายในเขต อบต.คันธุลี
23 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมม/กองชาํง/จา๎งเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์ ได๎แก ํรถเกล่ียดิน 535.00            ตกลงราคา ร๎านสมฤกษก์ารยาง/ 535.00 บาท ร๎านสมฤกษก์ารยาง/ 535.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

โดยท าการปะยางใน
24 โครงการประเพณีใหท๎านไฟ/จา๎งเหมาตกแตํงสถานที่ด๎วยดอกไมส๎ด 5,000.00          ตกลงราคา น.ส.อมัรัตน ์ดุลหลัง/ 5,000.00 บาท น.ส.อมัรัตน ์ดุลหลัง/ 5,000.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 2  รายการ
25 โครงการประเพณีใหท๎านไฟ/จา๎งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิเวท ีจ านวน 1 ผืน 750.00            ตกลงราคา ร๎านอมัพร/ 750.00 บาท ร๎านอมัพร/ 750.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

26 โครงการประเพณีใหท๎านไฟ/จา๎งเหมาบริการเวท ีเคร่ืองเสียง เคร่ืองปั่นไฟ และเดินไฟฟา้ 61,500.00        ตกลงราคา นายทรงศักด์ิ ศรีระบาย/ 61,500.00 บาท นายทรงศักด์ิ ศรีระบาย/ 61,500.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

รอบบริเวณงาน, ชดุการแสดงร าวงยอ๎นยคุ, เต็นท ์จ านวน 11 หลัง
27 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม/กองคลัง/จา๎งเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,800.00          ตกลงราคา ร๎านนพรัตนค์อม/ 3,800.00 บาท ร๎านนพรัตนค์อม/ 3,800.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 3 รายการ
28 รายจาํยเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ/สนง.ปลัด/จนา๎นงเหมาบริการซักผ๎า จ านวน 2 รายการ 1,500.00          ตกลงราคา น.ส.จฑุารัตน ์ ฤกษส์มทุร/ 1,500.00 บาท น.ส.จฑุารัตน ์ ฤกษส์มทุร/ 1,500.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

29 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม/กองชาํง/จา๎งเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์ ได๎แก ํเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00          ตกลงราคา ร๎านทาํชนะแอร์/ 1,200.00 บาท ร๎านทาํชนะแอร์/ 1,200.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

โดยท าการเปล่ียนมอเตอร์คอยร๎อน จ านวน 1 ตัว
30 โครงการพธิีสํงมอบ "บา๎นทอ๎งถิ่นไทย เทดิไทอ๎งค์ราชนั 87 พรรษา"/จา๎งเหมาจดัท าปา้ย 1,246.00          ตกลงราคา ร๎านทาํชนะการพมิพฯ์ 1,246.00 บาท ร๎านทาํชนะการพมิพฯ์ 1,246.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

ไวนลิ, จดัท าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหวัฯ พร๎อมกรอบ
31 โครงการพธิีสํงมอบ "บา๎นทอ๎งถิ่นไทย เทดิไทอ๎งค์ราชนั 87 พรรษา"/จา๎งเหมาตกแตํง 2,500.00          ตกลงราคา น.ส.ขนษิฐา ศิลปส์อน/ 2,500.00 บาท น.ส.ขนษิฐา ศิลปส์อน/ 2,500.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

สถานที,่ ประกอบภตัตาหารถวายแดํคณะพระสงฆ์
32 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม/กองคลัง/จา๎งเหมาบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ โดยท าการล๎างแอร์ 1,000.00          ตกลงราคา ร๎านทาํชนะแอร์/ 1,000.00 บาท ร๎านทาํชนะแอร์/ 1,000.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 2 ชดุ
33 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม/กองชาํง/จา๎งเหมาบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ โดยท าการล๎างแอร์ 1,000.00          ตกลงราคา ร๎านทาํชนะแอร์/ 1,000.00 บาท ร๎านทาํชนะแอร์/ 1,000.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 2 ราชดุ
34 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม/กองชาํง/จา๎งเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์ ได๎แก ํเคร่ืองพมิพ์ 5,600.00          ตกลงราคา ร๎านนพรัตนค์อม/ 5,600.00 บาท ร๎านนพรัตนค์อม/ 5,600.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 2 รายการ
35 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม/สนง.ปลัด/จา๎งเหมาบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ โดยท าการล๎างแอร์ 1,200.00          ตกลงราคา ร๎านทาํชนะแอร์/ 1,200.00 บาท ร๎านทาํชนะแอร์/ 1,200.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 2 ชดุ
36 โครงการพฒันาศักยภาพและสมรรถนะของผ๎ูบริหารฯ/จา๎งเหมาบริการประกอบอาหาร 41,800.00        ตกลงราคา นายสุชาญ เชาวเลิศ/ 41,800.00 บาท นายสุชาญ เชาวเลิศ/ 41,800.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

วําง จ านวน 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
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ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
งานจดัซ้ือจดัจา๎ง วิธีซ้ือ/จา๎ง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา

37 โครงการพฒันาศักยภาพและสมรรถนะของผ๎ูบริหารฯ/จา๎งเหมาบริการจดัท าปา้ยไวนลิ, 47,900.00        ตกลงราคา ร๎านอมัพร/ 47,900.00 บาท ร๎านอมัพร/ 47,900.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จดัท าเอกสารประกอบการอบรม
38 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ชวํงเทศกาลปใีหมฯํ/จา๎งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิ 2,080.00 ตกลงราคา ร๎านทาํชนะการพมิพ/์ 2,080.00 บาท ร๎านทําชนะการพมิพ/์ 2,080.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

จ านวน 4 ผืน
39 งบกลาง/เงินส ารองจาํย/สนง.ปลัด/จา๎งเหมาวางทอํระบายน้ า คสล. มอก. ชั้น 3 ม.3,4 89,065.00        ตกลงราคา นายศรายทุธ สลับลึก/ 89,065.00 บาท นายศรายทุธ สลับลึก/ 89,065.00 บาท เปน็ผ๎ูมีอาชีพดังกลําว

ต าบลคันธุลี

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