


วันท่ี เลขท่ี

1 0845560007628 บริษัท จักรินทิพปิโตรเลียม ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง (ส้านักปลัด) 13,873.20       1/10/2564 1/2565 1
(2017) จ้ากัด ประจ้าเดือน ตุลาคม 2564

2 0845560007628 บริษัท จักรินทิพปิโตรเลียม ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง (กองช่าง) 25,892.20       1/10/2564 2/2565 1

(2017) จ้ากัด ประจ้าเดือน ตุลาคม 2564

3 1840100282165 นางผกามาศ  รักษ์ประสงค์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคส้าหรับ 6,750.00         15/10/2564   17/2565 2

บรรจุถุงยังชีพกับครอบครัวผู้ประสบภัย

กรณีฉุกเฉิน (กรณีผู้ท่ีกักตัวและได้รับผล

กระทบจากมาตรการการป้องกันการ

แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

จ้านวน 13 ครอบครัว)

4 1840100282165 นางผกามาศ  รักษ์ประสงค์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคส้าหรับ 4,500.00         21/10/2564   41/2565 2

บรรจุถุงยังชีพกับครอบครัวผู้ประสบภัย

กรณีฉุกเฉิน (กรณีผู้ท่ีกักตัวและได้รับผล

กระทบจากมาตรการการป้องกันการ

แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

จ้านวน 8 ครอบครัว)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ล าดับ
ท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

หน้าท่ี 1



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับ
ท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

5 0845560007628 บริษัท จักรินทิพปิโตรเลียม ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง (กองช่าง) 8,900.00         29/10/2564 12/2565 1
(2017) จ้ากัด ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2564

6 0845560007628 บริษัท จักรินทิพปิโตรเลียม ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง (ส้านักปลัด) 10,689.90       29/10/2564 13/2565 1
(2017) จ้ากัด ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2564

7  3840700119237 นายโกศล  ส้าเภา ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือซ่อมแซมถนน 154,000.00     4/11/2564 76/2564 2
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คันธุลี 
ม.7, 9, 10, 12 และ 13 ได้แก่
หินผุจ้านวน 402 ลูกบาศก์เมตร

8 0843524000161 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยสงวนค้าวัสดุ ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือ 3,259.00         12/11/2564 101/2565 2
ผู้ประสบภัยกรณีลมพัดกรรโชกแรง
ท้าให้ต้นไม้ล้มทับบ้าน จ้านวน 2 ราย

9 1840100282165 นางผกามาศ  รักษ์ประสงค์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคส้าหรับ 17,600.00       18/11/2564 105/2565 2
บรรจุถุงยังชีพกับครอบครัวผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน (กรณีผู้ท่ีกักตัวและได้รับผล
กระทบจากมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
จ้านวน 29 ครอบครัว)

10 1840100282165 นางผกามาศ  รักษ์ประสงค์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคส้าหรับ 5,000.00         18/11/2564 106/2565 2
บรรจุถุงยังชีพกับครอบครัวผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน (กรณีผู้ท่ีกักตัวและได้รับผล
กระทบจากมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา จ้านวน 28 ครอบครัว)

หน้าท่ี 2



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับ
ท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

11 3100202985737 นายสุเทพ  ล่ิมพรางกูล ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลแจ้งเตือน 400.00            18/11/2564   107/2565 2
ให้กับประชาชนใช้เส้นทางถนนสาย
นายย้ิม หมู่ท่ี 10 ต้าบลคันธุลี 
อ้าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 3800100035997 นางเกษรา  จินาคม ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 3,600.00         18/11/2564 110/2565 2
(รถแบคโฮ) เพ่ือซ่อมแซมคอสะพาน
ถนนสายนายย้ิม หมู่ท่ี 10 ต้าบลคันธุลี 
อ้าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 3100202985737 นายสุเทพ  ล่ิมพรางกูล ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลแจ้งเตือน 800.00            19/11/2564   108/2565 2
ให้กับประชาชนใช้เส้นทางถนนสาย
นายย้ิม หมู่ท่ี 10 ต้าบลคันธุลี 
อ้าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14 1860500042854 นายเฉลิมลาภ  มหามาตย์ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่ 6,100.00         23/11/2564 104/2565 2
(รถแบคโฮ) เพ่ือซ่อมแซมคอสะพาน
และถนนสายสามแยก และถนน รพช. - 
เขาข่า หมู่ท่ี 13 ต้าบลคันธุลี 
อ้าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15 0845560007628 บริษัท จักรินทิพปิโตรเลียม ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง (กองช่าง) 10,523.60       29/11/2564 30/2565 1
(2017) จ้ากัด ประจ้าเดือน ธันวาคม 2564

16 0845560007628 บริษัท จักรินทิพปิโตรเลียม ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง (ส้านักปลัด) 16,476.70       30/11/2564 31/2565 1
(2017) จ้ากัด ประจ้าเดือน ธันวาคม 2564

หน้าท่ี 3



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับ
ท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

17 0843524000161 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยสงวนค้าวัสดุ ค่าจัดซ้ือวัสดุกาอสร้างเพ่ือช่วยเหลือ 2,888.00         21/12/2564 207/2565 2
ผู้ประสบภัยกรณีลมพัดกรรโชกแรง
ท้าให้ต้นไม้ล้มทับบ้าน จ้านวน 1 ราย 

18 0843524000161 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยสงวนค้าวัสดุ ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือ 920.00            21/12/2564   208/2565 2
ผู้ประสบภัยกรณีลมพัดกรรโชกแรง
ท้าให้ต้นไม้ล้มทับบ้าน จ้านวน 1 ราย

19 3900400326937 นายทวี  ช่วยทอง ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลแจ้งเตือน 400.00            21/12/2564 209/2565 2
ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนสาย
สามแยกห้วยด้วน หมู่ท่ี 12 ต้าบลคันธุลี 
อ้าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 1840100282165 นางผกามาศ  รักษ์ประสงค์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคส้าหรับ 3,000.00         21/12/2564 210/2565 2
บรรจุถุงยังชีพ กับครอบครัวผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน (กรณีผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จากเหตุอุทกภัยน้้าป่าไหลหลาก
หมู่ท่ี 13 (จ้านวน 6 ครัวเรือน)

21 1840100282165 นางผกามาศ  รักษ์ประสงค์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคส้าหรับ 12,950.00       23/12/2564 215/2565 2
บรรจุถุงยังชีพกับครอบครัวผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน (กรณีผู้ท่ีกักตัวและได้รับผล
กระทบจากมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
จ้านวน 24 ครอบครัว)

หน้าท่ี 4



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับ
ท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

22 3801000174520 นายปรีชา  เหล่าปรีชาชาญ ค่าจ้างซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหาย 11,400.00       30/12/2564   239/2565 2
จากเหตุอุทกภัยถนนสาย รพช. - เขาข่า 
และสายเขาตากุน (บริเวณคอสะพาน) 
หมู่ท่ี 13 ต้าบลคันธุลี อ้าเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

23 3840700043851 นายเจริญวิทย์  จีนชูแก้ว ค่าจ้างซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหาย 44,224.00       30/12/2564 240/2565 2
จากเหตุอุทกภัยถนนสายทุ่งคาใน 
หมู่ท่ี 8 และสายตาเช่ือม-ทุ่งคาใน
(บริเวณท่อและสายทาง) ม.8-9 ต้าบลคันธุลี
รวมท้ังส้ิน 364,146.60    

หน้าท่ี 5


