
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน ตุลาคม  2559 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูล  ต าบลชะอวด   จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วธิซี ือ้/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเขป 

1 จดัซือ้น ้ำดืม่จ ำนวน 80 ถงั 

ของส ำนักงำนปลดั  

560.- ตกลงรำคำ น ้ำดืม่ตรำบำ้นตนู 

ไดเ้สนอรำคำ 560.- 

บำท 

น ้ำดืม่ตรำบำ้นตนู 

ไดเ้สนอรำคำ 

560.- บำท 

560.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ในวงเงนิรบัได ้

2 จดัซือ้หนังสอืพมิพ ์

ทัง้ปีงบประมำณ 2559  

ของส ำนักงำนปลดั 

7,280.- ตกลงรำคำ รำ้นจนิตนำ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,280.-บำท 

 

รำ้นจนิตนำ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,280.-บำท 

 

7,280.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ในวงเงนิรบัได ้

3 จดัซือ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

ทัง้ปีงบประมำณ 2559  

ของกองชำ่ง ส ำนักงำนปลดั  

กองคลงั 

205,000.- ตกลงรำคำ รำ้นวโิรจนส์โตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

205,000.- บำท 

 

รำ้นวโิรจนส์โตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

205,000.- บำท 

 

205,000.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ในวงเงนิรบัได ้

4 จดัซือ้อำหำรว่ำงพรอ้มเคร ือ่งดืม่ 500.- ตกลงรำคำ ประยูรพำณิชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 500.-

บำท 

 

ประยูรพำณิชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

500.-บำท 

 

500.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ในวงเงนิรบัได ้

5. จดัซือ้หมกึคอมพวิเตอร ์ 3,700.- ตกลงรำคำ เฟิรส์คอมพวิเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

3,700.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ในวงเงนิรบัได ้



3,700.-บำท 

 

3,700.-บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำร

คดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 

๖ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 
7,600.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยสำยณัห ์

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

นำยสำยณัห ์

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,600.- 

บำท 

7,600.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๗ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 
8,040.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยยุทธพง

ค ์บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข 8,040.- ตกลงร น.ส.รชันีย ์ น.ส.รชันีย ์ 8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ



องกองกำรศกึษำ ำคำ จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

นวงเงนิรบัได ้

๙ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องกองกำรศกึษำ 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

 

7,160.- 
เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๐ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องส ำนักงำนปลดั 
8,040.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๑ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องส ำนักงำนปลดั 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยประพนั

ธ ์ รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๒ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



๑๓ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๔ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๕ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,60๐.- 

ตกลงร

ำคำ 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,60๐.-

บำท 

7,60๐.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๖ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๗ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยศลิปะชว่

ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะช่

วง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



บำท 

        

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำร

คดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 

๑๘ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๙ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๐ จดัจำ้งเชำ่พืน้ทีเ่ว็บไชต ์ ๑๐,๐๐๐- ตกลงร

ำคำ 

บ.ซเีจเวลิด ์

จ ำกดั 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๐๐๐-

บำท 

บ.ซเีจเวลิด ์

จ ำกดั 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๐๐๐-

บำท 

๑๐,๐๐๐- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๑ จดัจำ้งท ำพวงมำลำวนัปิยะมหำรำ

ช 

๑,๐๐๐- ตกลงร

ำคำ 

นำยวนัิย 

ทพิโภชน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยวนัิย 

ทพิโภชน ์

ไดเ้สนอรำค

๑,๐๐๐- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้



๑,๐๐๐-บำท ำ ๑,๐๐๐-

บำท 

๒๒ จดัจำ้งท ำอำหำรว่ำงพรอ้มเคร ือ่งดื่

มในกำรประชมุสภำ 

5๐0.- ตกลงร

ำคำ 

นำงประจนิ  

กำญจนวงศ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๕๐๐.- บำท 

นำงประจนิ  

กำญจนวงศ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ ๕๐๐.- 

บำท 

5๐0.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๓ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๒๔ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

รวม 418,540    418,540   

 

 

(ลงชือ่)..............................................   (ลงชือ่)...........................................................          

พนัต ำรวจเอก............................................. 

        (นำงสำวสุภำวด ี โอพรกิ)                 (นำงพรพนิต  แสงเจรญิ)                          (พทิกัษ ์ 

คลงัจนัทร)์ 



            นักวชิำกำรพสัดุ                    ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั                

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นตลู 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน  2559 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและ

รำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเ

ขป 

๑ จดัซือ้เมำส+์คยีบ์อรด์ 1,900.- ตกลงร

ำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

1,900.- บำท 

 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

1,900.- บำท 

 

1,900.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๒ จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร ์

กำรแพทย ์

15,000.- ตกลงร

ำคำ 

หจก.ศรจีนัทรเ์

ซน็เตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

หจก.ศรจีนัทรเ์

ซน็เตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

15,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



15,000.-บำท 

 

15,000.-บำท 

 

๓ จดัซือ้เคร ือ่งทองนอ้ย 

ผำ้สขีำว-สดี ำ 

19,590.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอ ำพรครภุั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

19,590.-บำท 

 

รำ้นอ ำพรครภุั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

19,590.-บำท 

 

19,590.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้ผำ้เวสลุกสดี ำ 

พำนดอกไม ้

4,520.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอวยพรวทิย

ำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

4,520.-บำท 

 

รำ้นอวยพรวทิย

ำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

4,520.-บำท 

 

4,520.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัซือ้โตะ๊ท ำงำน 6,600.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอวยพรวทิย

ำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

6,600.-บำท 

 

รำ้นอวยพรวทิย

ำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

6,600.-บำท 

 

6,600.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

6 

 

จดัจำ้งท ำวำรสำรประช

ำสมัพนัธ ์

อบต.ในรปูแบบปฏทินิ 

๓๖,๐๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

บ.โรงพมิพด์ชียั 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๖,๐๐๐.- บำท 

บ.โรงพมิพด์ชียั 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๖,๐๐๐.- บำท 

๓๖,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๗ จำ้งซอ่มเคร ือ่งคอมพวิเ

ตอร ์

๓๕๐.- ตกลงร

ำคำ 

เฟรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๕๐.- บำท 

เฟรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๕๐.- บำท 

๓๕๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้



 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำ

ง) 

วธิซี ือ้

/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแล

ะรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย

สงัเขป 

๘ จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล ๘๑๘.- 
ตกลง

รำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘๑๘.- บำท 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘๑๘.- บำท 

๘๑๘.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๙ 
จำ้งซอ่มไมโครโฟนหอ้งประชมุสภ

ำ อบต. 
๒,๗00.- 

ตกลง

รำคำ 

รำ้นคดิอเิล็กท

รอนิคส ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๒,๗00.- บำท 

รำ้นคดิอเิล็กท

รอนิคส ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๒,๗00.- บำท 

๒,๗00.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๐ จำ้งเหมำฝังทอ่ระบำยน ้ำ ๔๙,๐00.- 
ตกลง

รำคำ 

นำยศรำวุธ  

นำบำล 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒,๗00.- บำท 

นำยศรำวุธ  

นำบำล 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒,๗00.- บำท 

๔๙,๐00.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๑ 
จำ้งเหมำประกอบอำหำรว่ำงพรอ้ม

เคร ือ่งดืม่ 
๕00.- 

ตกลง

รำคำ 

นำงประจนิ  

กำญจนวงศ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๕00.- บำท 

นำงประจนิ  

กำญจนวงศ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๕00.- บำท 

๕00.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๒ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 
7,600.- 

ตกลง

รำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

๑๓ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 
8,040.- 

ตกลง

รำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๔ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 
8,040.- 

ตกลง

รำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๕ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 
7,160.- 

ตกลง

รำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

7,160.- 
เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๖ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องส ำนักงำนปลดั 
8,040.- 

ตกลง

รำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๗ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องส ำนักงำนปลดั 
7,160.- 

ตกลง

รำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยประพนัธ ์ 

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๘ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลง

รำคำ 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 
นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

๑๙ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลง

รำคำ 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 

๒๐ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๑ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,60๐.- 

ตกลงร

ำคำ 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,60๐.-

บำท 

7,60๐.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๒ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

๒๓ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่

ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๔ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๕ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๖ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
๓,๕๘๐.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๕๘๐.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๓,๕๘๐.-

บำท 

๓,๕๘๐.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ ๓,๕๘๐.- ตกลงร นำยสุธ ี นำยสุธ ี ๓,๕๘๐.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ



รกจิของกองชำ่ง ำคำ จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๕๘๐.-บำท 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำค

ำ ๓,๕๘๐.-

บำท 

นวงเงนิรบัได ้

๒๘ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
๓,๕๘๐.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๕๘๐.-บำท 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๓,๕๘๐.-

บำท 

๓,๕๘๐.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๙ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓๐ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

รวม ๒73,278    ๒73,278  

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 



องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและ

รำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเข

ป 

๑ จดัซือ้เรอื จ ำนวน 2 

ล ำ 

14,000.- ตกลงร

ำคำ 

หจก.ศรจีนัทรเ์ซ็

นเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

14,000.-บำท 

หจก.ศรจีนัทรเ์ซ็

นเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

14,000.-บำท 

14,000.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๒ จดัซือ้ถงุยงัชพี 145,920.

- 

ตกลงร

ำคำ 

พ.จนัทรก์ำรคำ้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

145,920.-บำท 

พ.จนัทรก์ำรคำ้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

145,920.-บำท 

145,920.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓ จดัซือ้ตูเ้ก็บเอกสำร  

แบบ 2 บำน จ ำนวน ๒ 

ตู ้ๆ ละ 

๕,๕๐๐  

1๑,๐๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอวยพรวทิย

ำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

1๑,๐๐๐.-บำท 

รำ้นอวยพรวทิย

ำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

1๑,๐๐๐.-บำท 

 

1๑,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำ

นครวั 

3,550.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอวยพรวทิย

ำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

3,550.-บำท 

รำ้นอวยพรวทิย

ำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

3,550.-บำท 

3,550.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัซือ้วสัดุหนิคลุก, 

หนิใตส้ะพำน 

166,000.

- 

ตกลงร

ำคำ 

บ.ผำทองทุง่สง 

ไดเ้สนอรำคำ 

166,000.-บำท 

บ.ผำทองทุง่สง 

ไดเ้สนอรำคำ 

166,000.-บำท 

166,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



6 

 

จดัซือ้โตะ๊ท ำงำน 7 

ลิน้ชกั 

6,600.- ตกลงร

ำคำ 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

6,600.-บำท 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

6,600.-บำท 

6,600.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๗ จดัซือ้โตะ๊ท ำงำน 4 

ลิน้ชกั 

5,500.- ตกลงร

ำคำ 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

5,500.-บำท 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

5,500.-บำท 

5,500.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๘ จดัซือ้อำหำรว่ำงพรอ้ม

เคร ือ่งดืม่ 

500.- ตกลงร

ำคำ 

ประยูรพำณิชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

500.-บำท 

ประยูรพำณิชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

500.-บำท 

500.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๙ จดัซือ้เคร ือ่งคอมพวิเต

อร ์

22,000.- ตกลงร

ำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

22,000.-บำท 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

22,000.-บำท 

22,000.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำร

คดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสั

งเขป 

๑๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกิ 7,600.- ตกลงร นำยสำยณัห ์ นำยสำยณัห ์ 7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ



จของกองคลงั ำคำ รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,600.- 

บำท 

นวงเงนิรบัได ้

๑๑ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกิ

จของกองคลงั 
8,040.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยยุทธพง

ค ์บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๒ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกิ

จของกองกำรศกึษำ 
8,040.- 

ตกลงร

ำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๓ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกิ

จของกองกำรศกึษำ 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๔ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิขอ

งส ำนักงำนปลดั 
8,040.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



๑๕ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิขอ

งส ำนักงำนปลดั 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยประพนั

ธ ์ รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๖ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกิ

จของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๗ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกิ

จของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๘ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกิ

จของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๙ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกิ

จของกองชำ่ง 
7,60๐.- 

ตกลงร

ำคำ 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,60๐.-

7,60๐.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



บำท 

๒๐ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกิ

จของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

 

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 

๒๑ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่

ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๒ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



บำท 

๒๓ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๔ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๕ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำค

ำ ๓,๕๘๐.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๖ 

จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๗ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำค

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



๑๐,๙๐๐.-

บำท 

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๒๘ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

รวม 522,110    522,110  

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม  2560 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและ

รำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเข

ป 

๑ จดัซือ้หมกึคอมพวิเตอ

ร ์

11,000.- ตกลงร

ำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

11,000.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้



11,000.-บำท 11,000.-บำท 

๒ จดัซือ้วสัดุกอ่สรำ้ง 47,750.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอฐัวสัดภุณั

ฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

47,750.-บำท 

รำ้นอฐัวสัดภุณั

ฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

47,750.-บำท 

47,750.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓ จดัซือ้หมกึเคร ือ่งส่งแฟ็

กซ ์

2,800.- ตกลงร

ำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

2,800.-บำท 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

2,800.-บำท 

2,800.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำ 47,575.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นหมกึคอมพิ

วเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

47,575.-บำท 

รำ้นหมกึคอมพิ

วเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

47,575.-บำท 

47,575.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน 17,940.- ตกลงร

ำคำ 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

17,940.-บำท 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

17,940.-บำท 

17,940.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

6 

 

จดัซือ้เคร ือ่งคอมพวิเต

อร ์

1,700.- ตกลงร

ำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

1,700.-บำท 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

1,700.-บำท 

1,700.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๗ จดัจำ้งซอ่มเคร ือ่งปรบัอ

ำกำศ 

ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 

๗,๕๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

โชคชยัแอรเ์อ็น

จเินียร ิง่ 

ไดเ้สนอรำคำ 

โชคชยัแอรเ์อ็น

จเินียร ิง่ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๗,๕๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้



อบต. ๗,๕๐๐.- บำท ๗,๕๐๐.- บำท 

๘ จดัจำ้งถำ่ยเอกสำรพรอ้

มเขำ้เล่ม 

1๐,๐๐0.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้น เอ็น เค 

เซอรว์สิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

1๐,๐๐0.- บำท 

รำ้น เอ็น เค 

เซอรว์สิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

1๐,๐๐0.- บำท 

1๐,๐๐0.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๙ จดัจำ้งซอ่มรถจกัรยำน

ยนต ์

๔,๔๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยเสนำะ  

ข ำวเิศษ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๔,๔๐๐.-บำท 

นำยเสนำะ  

ข ำวเิศษ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๔,๔๐๐.-บำท 

๔,๔๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๑๐ จดัจำ้งตดิตัง้โทรศพัทอ์

ำคำรศูนย ์อปพร. 

๓,๕00.- ตกลงร

ำคำ 

บ.กสท.โทรคม

นำคม 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๕00.-บำท 

บ.กสท.โทรคม

นำคม 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๕00.-บำท 

๓,๕00.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสั

งเขป 

๑๑ จดัจำ้งซอ่มเคร ือ่งปร ิน้เตอร ์ ๘๕๐.- ตกลงร

ำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเ

ตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเ

ตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘๕๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



๘๕๐.-บำท ๘๕๐.-บำท 

๑๒ จดัจำ้งซอ่มเคร ือ่งแอมป์ ๑,๗๔0.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นคดิอเิล็ก

ทรอนิกส ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๗๔0.-บำท 

รำ้นคดิอเิล็ก

ทรอนิกส ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๗๔0.-บำท 

๑,๗๔0.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๓ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

7,600.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิขอ

งส ำนักงำนปลดั 
8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้



8,040.-บำท 8,040.-บำท 

๑๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิขอ

งส ำนักงำนปลดั 
7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยประพนัธ ์ 

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,60๐.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

7,60๐.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

ยอดกำรเสน

อรำคำ 

เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 



(รำคำกลำง

) 

ทีเ่สนอ และรำคำ 

๒๓ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่

ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

๒๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๓๐ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓๑ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

รวม 307,895    307,895  



 

 

 

(ลงชือ่)..............................................   (ลงชือ่)...........................................................          

พนัต ำรวจเอก............................................. 

        (นำงสำวสุภำวด ี โอพรกิ)                 (นำงพรพนิต  แสงเจรญิ)                          (พทิกัษ ์ 

คลงัจนัทร)์ 

            นักวชิำกำรพสัดุ                    ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั                

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นตลู 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์ 2560 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำ

ง) 

วธิซี ือ้

/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแล

ะรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสั

งเขป 

๑ จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั ๘,๑๐๕.- ตกลง

รำคำ 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘,๑๐๕.-บำท 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘,๑๐๕.-บำท 

๘,๑๐๕.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๒ จดัซือ้อำหำรว่ำงพรอ้มเคร ือ่งดืม่ ๕๐๐.- ตกลง

รำคำ 

ประยูรพำณิชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๕๐๐.-บำท 

ประยูรพำณิชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๕๐๐.-บำท 

๕๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



๓ จดัซือ้น ้ำดืม่ ๑,๐00.- ตกลง

รำคำ 

น ้ำดืม่ตรำบำ้น

ตนู 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๐00.-บำท 

น ้ำดืม่ตรำบำ้น

ตนู 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๐00.-บำท 

๑,๐00.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำนกองชำ่ง ๑๘,๓๔๑

.- 

ตกลง

รำคำ 

รำ้นอวยพรวทิ

ยำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๘,๓๔๑.-บำท 

รำ้นอวยพรวทิ

ยำภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๘,๓๔๑.-บำท 

๑๘,๓๔๑.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัจำ้งประกอบอำหำรพรอ้มเคร ือ่

งดืม่ 

๓,๐๐0.- ตกลง

รำคำ 

นำงประจนิ  

กำญจนวงค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๐๐0.-บำท 

นำงประจนิ  

กำญจนวงค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๐๐0.-บำท 

๓,๐๐0.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

6 

 

จดัจำ้งเหมำแรงงำนรำษฎรต์ดัห

ญำ้รมิถนนสองขำ้งทำง 

๑๑,๐00.

- 

ตกลง

รำคำ 

นำยบ ำรงุ  

ทองเสน 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๑,๐00.-บำท 

นำยบ ำรงุ  

ทองเสน 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๑,๐00.-บำท 

๑๑,๐00.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๗ จดัจำ้งปรบัปรงุสนำมกฬีำ อบต. ๙๙,๐๐๐.

- 

ตกลง

รำคำ 

นำยวทิรู  

ณรงค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๙๙,๐๐๐.-บำท 

นำยวทิรู  

ณรงค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๙๙,๐๐๐.-บำท 

๙๙,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๘ จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสมัพนัธก์ำร

ช ำระภำษี 

๔๙๐.- ตกลง

รำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๔๙๐.-บำท 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๔๙๐.-บำท 

๔๙๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้



๙ จดัจำ้งซอ่มคอมพวิเตอร(์พกพำ) ๒,๘๕๐.- ตกลง

รำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๒,๘๕๐.-บำท 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๒,๘๕๐.-บำท 

๒,๘๕๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๐ จดัจำ้งท ำสตกิเกอร ์

ศูนย ์อปพร. 

๒๑,๐00.

- 

ตกลง

รำคำ 

บ.โฟรค์ลัเลอร ์

อนิเตอรก์รำฟ

ฟิก จ ำกดั 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๑,๐00.-บำท 

บ.โฟรค์ลัเลอร ์

อนิเตอรก์รำฟ

ฟิก จ ำกดั 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๑,๐00.-บำท 

๒๑,๐00.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำร

คดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสั

งเขป 

๑๑ จดัจำ้งรถไม่ประจ ำทำง ๔ ลอ้ใหญ่ ๓,๐๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสุชำต ิ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๐๐๐.-บำท 

นำยสุชำต ิ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๓,๐๐๐.-

บำท 

๓,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

7,600.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

นำยสำยณั

ห ์ รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,600.- 

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



บำท 

๑๓ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยยุทธพง

ค ์บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิขอ

งส ำนักงำนปลดั 
8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิขอ

งส ำนักงำนปลดั 
7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยประพนั

ธ ์ รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำค

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



7,160.-บำท ำ 7,160.-

บำท 

๑๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,60๐.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,60๐.-

บำท 

7,60๐.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

 

 



 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 

๒๒ 
จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 
7,160.- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- 

เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๓ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่

ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำค

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



7,160.-บำท ำ 7,160.-

บำท 

๒๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๕๘๐.-บำท 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๙ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓๐ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

รวม 315,326    315,326  

 

 

(ลงชือ่)..............................................   (ลงชือ่)...........................................................          

พนัต ำรวจเอก............................................. 

        (นำงสำวสุภำวด ี โอพรกิ)                 (นำงพรพนิต  แสงเจรญิ)                          (พทิกัษ ์ 

คลงัจนัทร)์ 

            นักวชิำกำรพสัดุ                    ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั                

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นตลู 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม  2560 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแล

ะรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอ

รำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเข

ป 

๑ จดัซือ้วสัดุดนิลูกรงั ๘๙,๒๒๕.- ตกลงรำ

คำ 

จริำพรพำณิชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘๙,๒๒๕.-บำท 

จริำพรพำณิช

ย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘๙,๒๒๕.-

๘๙,๒๒๕.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ในว

งเงนิรบัได ้



บำท 

๒ จดัซือ้เคร ือ่งปร ิน้เตอ

ร ์

๔,๓๐๐.- ตกลงรำ

คำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๔,๓๐๐.-บำท 

เฟิรส์คอมพวิเ

ตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๔,๓๐๐.-บำท 

๔,๓๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓ จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำ

นครวั 

๓๐,๗๔0.- ตกลงรำ

คำ 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๐,๗๔0.-บำท 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๐,๗๔0.-บำท 

๓๐,๗๔0.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้วสัดปุระปำ ๗๖,๒๖๐.- ตกลงรำ

คำ 

ส.วำณิชนย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๗๖,๒๖๐.-บำท 

ส.วำณิชนย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๗๖,๒๖๐.-บำท 

๗๖,๒๖๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัซือ้อำหำรเสรมิ(น

ม) โรงเรยีน 

๒๑๓,๐๖๖.

๘๐ 

ตกลงรำ

คำ 

สหกรณโ์คนม

พทัลุง 
ไดเ้สนอรำคำ 

๒๑๓,๐๖๖.๘๐บำท 

สหกรณโ์คนม

พทัลุง 
ไดเ้สนอรำคำ 

๒๑๓,๐๖๖.๘๐บำ
ท 

๒๑๓,๐๖๖.๘๐ เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

6 

 

จดัซือ้ผำ้เวสลุกสขีำว 

- ด ำ 

๖,๗๕๐.- ตกลงรำ

คำ 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๖,๗๕๐.-บำท 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๖,๗๕๐.-บำท 

๖,๗๕๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ในว

งเงนิรบัได ้

๗ จดัซือ้หนังสอืพมิพ ์ ๓,๖๖๐.- ตกลงรำ

คำ 

รำ้นจนิตนำ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๖๖๐.-บำท 

รำ้นจนิตนำ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓,๖๖๐.-บำท 

๓,๖๖๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ในว

งเงนิรบัได ้

๘ จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน  ๙,๙๘๐.- ตกลงรำ อวยพรวทิยำภั อวยพรวทิยำภั ๙,๙๘๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ในว



(ศพด.อบต.) คำ ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๙,๙๘๐.-บำท 

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๙,๙๘๐.-บำท 

งเงนิรบัได ้

๙ จดัจำ้งซอ่มคอมพวิเ

ตอร ์

๑,๙๐๐.- ตกลงรำ

คำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๙๐๐.-บำท 

เฟิรส์คอมพวิเ

ตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๙๐๐.-บำท 

๑,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ในว

งเงนิรบัได ้

๑๐ จดัจำ้งเหมำขนฟำงอั

ดแทง่ 

๑๑,๕00.- ตกลงรำ

คำ 

นำยเตง้  แซล่ิม้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๑,๕00.-บำท 

นำยเตง้  

แซล่ิม้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๑,๕00.-บำท 

๑๑,๕00.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ในว

งเงนิรบัได ้

๑๑ จดัจำ้งซอ่มเคร ือ่งวทิ

ยุสือ่สำร 

๔,๘๐๐.- ตกลงรำ

คำ 

วำยแอลควิเรดโิ

อ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๔,๘๐๐.-บำท 

วำยแอลควิเรดิ

โอ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๔,๘๐๐.-บำท 

๔,๘๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ในว

งเงนิรบัได ้

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำ

ง) 

วธิซี ือ้

/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแล

ะรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย

สงัเขป 

๑๒ จดัจำ้งท ำป้ำยโครงกำรแขง่ขนักฬี

ำ อบต. 

๗๗,๔๐๐

.- 

ตกลง

รำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๗๗,๔๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



๗๗,๔๐๐.-บำท ๗๗,๔๐๐.-บำท 

๑๓ จดัจำ้งซอ่มรถยนตส์่วนกลำง ๒๙,๓๐๐.

- 

ตกลง

รำคำ 

อูโ่ฆษิตกำรชำ่

ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๙,๓๐๐.-บำท 

อูโ่ฆษิตกำรชำ่

ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๙,๓๐๐.-บำท 

๒๙,๓๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๔ จดัจำ้งซอ่มเคร ือ่งปรบัอำกำศรถ

น ้ำเอนกประสงค ์

๑๐,๗๕๐

.- 

ตกลง

รำคำ 

ควนเงนิเคร ือ่งเ

ย็น 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๗๕๐.-บำท 

ควนเงนิเคร ือ่งเ

ย็น 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๗๕๐.-บำท 

๑๐,๗๕๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

7,600.- ตกลง

รำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

8,040.- ตกลง

รำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

8,040.- ตกลง

รำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

7,160.- ตกลง

รำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้



7,160.-บำท 8,040.-บำท 

๑๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องส ำนักงำนปลดั 
8,040.- ตกลง

รำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องส ำนักงำนปลดั 
7,160.- ตกลง

รำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยประพนัธ ์ 

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลง

รำคำ 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลง

รำคำ 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๓ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลง

รำคำ 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วธิซี ือ้/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอรำคำ 



๒๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,60๐.- ตกลงรำคำ น.ส.วำสนำ ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

7,60๐.- 

๒๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยศลิปะชว่ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสนธยำ นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.- 



7,160.-บำท 7,160.-บำท 

๓๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๒ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงรำคำ นำยสว่ำง  รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

๑๐,๙๐๐.- 

๓๓ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงรำคำ นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

๑๐,๙๐๐.- 

รวม 716,671.80    716,671.80 

 

(ลงชือ่)..............................................   (ลงชือ่)...........................................................          

พนัต ำรวจเอก............................................. 

        (นำงสำวสุภำวด ี โอพรกิ)                 (นำงพรพนิต  แสงเจรญิ)                          (พทิกัษ ์ 

คลงัจนัทร)์ 

            นักวชิำกำรพสัดุ                    ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั                

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นตลู 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน  2560 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 



ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแล

ะรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเข

ป 

๑ จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำนป

ลดั 

๖,๙๙๐.- ตกลงร

ำคำ 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๖,๙๙๐.-บำท 

อวยพรวทิยำภั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๖,๙๙๐.-บำท 

๖,๙๙๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๒ จดัซือ้น ้ำดืม่ 

ศพด.อบต. 

๒,๙๘๒.- ตกลงร

ำคำ 

น ้ำดืม่ตรำบำ้น

ตนู 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒,๙๘๒.-บำท 

น ้ำดืม่ตรำบำ้น

ตนู 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒,๙๘๒.-บำท 

๒,๙๘๒.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓ จดัซือ้อำหำรว่ำงพรอ้ม

เคร ือ่งดืม่ 

๕๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

ประยูรพำณิชย ์

ไดเ้สนอ ๕๐๐.-

บำท 

ประยูรพำณิชย ์

ไดเ้สนอ ๕๐๐.-

บำท 

๕๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้ทอ่ระบำยน ้ำคอ

นกรตี 

๙,๒๘๐.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอฐัวสัดภุณั

ฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๙,๒๘๐.-บำท 

รำ้นอฐัวสัดภุณั

ฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๙,๒๘๐.-บำท 

๙,๒๘๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัซือ้ของรำงวลั ๕,๐๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นเบส+บนิห

ลำ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๕,๐๐๐.-บำท 

รำ้นเบส+บนิห

ลำ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๕,๐๐๐.-บำท 

๕,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

6 

 

จดัซือ้ชดุสงัฆทำน ๕,๐๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นเดชเกดิสงั

ฆภณัฑ ์

รำ้นเดชเกดิสงั

ฆภณัฑ ์

๕,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

๕,๐๐๐.-บำท 

ไดเ้สนอรำคำ 

๕,๐๐๐.-บำท 

๗ จดัซือ้วสัดุหนิคลุก ๑๑๑,๐๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

บ.ผำทองทุง่สง 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๑๑,๐๐๐.-บำท 

บ.ผำทองทุง่สง 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๑๑,๐๐๐.-บำท 

๑๑๑,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๘ จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำ ๑๓๘,๔๖๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

จฬุำวศิวกรรมไ

ฟฟ้ำ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๓๘,๔๖๐.-บำท 

จฬุำวศิวกรรมไ

ฟฟ้ำ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๓๘,๔๖๐.-บำท 

๑๓๘,๔๖๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๙ จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอ

ร ์ 

(ศพด.อบต.) 

๑,๖๕๐.- ตกลงร

ำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๖๕๐.-บำท 

เฟิรส์คอมพวิเต

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๖๕๐.-บำท 

๑,๖๕๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๑๐ จดัซือ้รถยนตส์่วนกลำ

ง อบต. 

๗๘๖,๐๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

บ.โตโยตำ้เมอืง

คอน จ ำกดั 

ไดเ้สนอรำคำ 

๗๘๖,๐๐๐.-บำท 

บ.โตโยตำ้เมอืง

คอน จ ำกดั 

ไดเ้สนอรำคำ 

๗๘๖,๐๐๐.-บำท 

๗๘๖,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบป

ระมำณ 

(รำคำกลำ

ง) 

วธิซี ือ้

/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย

สงัเขป 

๑๑ จดัจำ้งท ำป้ำยลดอบุตัเิหตชุว่งสงกรำน

ต ์

๔๙๐.- ตกลง

รำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

๔๙๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและ

อยู่ในวงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

๔๙๐.-บำท 

ไดเ้สนอรำคำ 

๔๙๐.-บำท 

๑๒ จดัจำ้งท ำป้ำยโครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำ

ย ุ

๑,๐๒๐.- ตกลง

รำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๐๒๐.-บำท 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๐๒๐.-บำท 

๑,๐๒๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๓ จดัจำ้งเหมำประกอบอำหำรพรอ้มเคร ือ่ง

ดืม่โครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำย ุ

๕๒,๕๐๐

.- 

ตกลง

รำคำ 

นำงประจนิ 

กำญจนำวงศ ์

ไดเ้สนอ 

๕๒,๕๐๐.-

บำท 

นำงประจนิ 

กำญจนำวงศ ์

ไดเ้สนอ 

๕๒,๕๐๐.-

บำท 

๕๒,๕๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๔ จดัจำ้งเชำ่เหมำโตะ๊ เตน้ท ์เกำ้อี ้

โครงโรงเรยีนผูสู้งอำยุ 

๓๕,๐๐๐

.- 

ตกลง

รำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๕,๐๐๐.-บำท 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๕,๐๐๐.-บำท 

๓๕,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๕ จดัจำ้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ ๘,๗๐๐.

- 

ตกลง

รำคำ 

เฟิรส์คอมพวิเ

ตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘,๗๐๐.-บำท 

เฟิรส์คอมพวิเ

ตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘,๗๐๐.-บำท 

๘,๗๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องกองคลงั 

7,600.- ตกลง

รำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข 8,040.- ตกลง นำยยุทธพงค ์ นำยยุทธพงค ์ 8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอ



องกองคลงั รำคำ บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องกองกำรศกึษำ 

8,040.- ตกลง

รำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องกองกำรศกึษำ 

7,160.- ตกลง

รำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๒๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของส ำ

นักงำนปลดั 
8,040.- ตกลง

รำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๒๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของส ำ

นักงำนปลดั 
7,160.- ตกลง

รำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยประพนัธ ์ 

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๒๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องกองชำ่ง 

7,160.- ตกลง

รำคำ 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

 



 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วธิซี ือ้/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอรำคำ 

๒๓ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยไพสำน สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,60๐.- ตกลงรำคำ น.ส.วำสนำ ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

7,60๐.- 

๒๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยศลิปะชว่ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.- 



7,160.-บำท 7,160.-บำท 

๒๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสนธยำ นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

รวม 1,289,812    1,289,812 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม  2560 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล ำดั งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงนิงบป วธิซี ือ้ ผูเ้สนอรำคำแ ผูไ้ดร้บักำรคั ยอดกำรเส เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย



บที ่ ระมำณ 

(รำคำกลำ

ง) 

/จำ้ง ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ดเลอืก 

และรำคำ 

นอรำคำ สงัเขป 

๑ จดัซือ้วสัดุกอ่สรำ้งถนน 

คสล.สำยบำ้นปลำยดนิ-ไสสทีอง หมู่ที ่

๓ 

๑๓๓,๗

๐๐.- 

ตกลง

รำคำ 

หจก.ส.วำณิช

ยค์อนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๓๓,๗๐๐.-

บำท 

หจก.ส.วำณิช

ยค์อนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๓๓,๗๐๐.-

บำท 

๑๓๓,๗๐๐

.- 

เสนอรำคำต ่ำสุดและ

อยู่ในวงเงนิรบัได ้

๒ จดัซือ้วสัดุกอ่สรำ้งถนน 

คสล.สำยแยกบ่อลอ้ล ำทบั-

บำ้นหนองยำว-ปลวกชำว หมู่ที ่๕ 

๑๓๓,๔๐

๐.- 

ตกลง

รำคำ 

หจก.ส.วำณิช

ยค์อนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๓๓,๔๐๐.-

บำท 

หจก.ส.วำณิช

ยค์อนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๓๓,๔๐๐.-

บำท 

๑๓๓,๔๐๐.

- 

เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓ จดัซือ้หมกึถำ่ยเอกสำร ๒๘,๘๐

๐.- 

ตกลง

รำคำ 

รำ้นเอส ซ ี

เซอรว์สิ 

ไดเ้สนอ 

๒๘,๘๐๐.-

บำท 

รำ้นเอส ซ ี

เซอรว์สิ 

ไดเ้สนอ 

๒๘,๘๐๐.-

บำท 

๒๘,๘๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ ๖,๖๐๐.- ตกลง

รำคำ 

รำ้นเฟิรส์คอม

พวิเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๖,๖๐๐.-บำท 

รำ้นเฟิรส์คอม

พวิเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๖,๖๐๐.-บำท 

๖,๖๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัซือ้ตูเ้ก็บเอกสำร ๙,๖๐๐.- ตกลง

รำคำ 

รำ้นอวยพรครุุ

ภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

รำ้นอวยพรครุุ

ภณัฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๙,๖๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



๙,๖๐๐.-บำท ๙,๖๐๐.-บำท 

6 

 

จดัซือ้เคร ือ่งปรบัอำกำศ ๒๓,๐๐๐

.- 

ตกลง

รำคำ 

นำยศรำวุธ  

นำบำล 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๓,๐๐๐.-

บำท 

นำยศรำวุธ  

นำบำล 

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๓,๐๐๐.-

บำท 

๒๓,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและ

อยู่ในวงเงนิรบัได ้

๗ จดัซือ้อำหำรเสรมิ (นม) ๔๔๖,๑๒

๔.- 

ตกลง

รำคำ 

สหกรณโ์คน

มพทัลุง 

ไดเ้สนอรำคำ 

๔๔๖,๑๒๔.-

บำท 

สหกรณโ์คน

มพทัลุง 

ไดเ้สนอรำคำ 

๔๔๖,๑๒๔.-

บำท 

๔๔๖,๑๒๔.

- 

เสนอรำคำต ่ำสุดและ

อยู่ในวงเงนิรบัได ้

๘ จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรมป้

องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

๓๔๐.- ตกลง

รำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๔๐.-บำท 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๔๐.-บำท 

๓๔๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและ

อยู่ในวงเงนิรบัได ้

๙ จดัจำ้งเหมำเชำ่โตะ๊ เตน้ท ์เกำ้อี ้

โครงกำรตำ้นยำเสพตดิ 

๑๑,๕๐๐

.- 

ตกลง

รำคำ 

นำยศริชิยั  

สุขสงวน 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๑,๕๐๐.-

บำท 

นำยศริชิยั  

สุขสงวน 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๑,๕๐๐.-

บำท 

๑๑,๕๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและ

อยู่ในวงเงนิรบัได ้

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสั

งเขป 



๑๐ จดัจำ้งประกอบอำหำร 

โครงกำรฝึกอบรมป้องกนัและบรรเ

ทำสำธำรณภยั 

๖,๐๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำงประจนิ  

กำญจนำวงศ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๖,๐๐๐.-บำท 

นำงประจนิ  

กำญจนำวงศ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๖,๐๐๐.-บำท 

๖,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๑ จดัจำ้งประกอบอำหำร 

โครงกำรแขง่ขนักฬีำ 

๒๕,๘๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

นำงประจนิ  

กำญจนำวงศ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๕,๘๐๐.-

บำท 

นำงประจนิ  

กำญจนำวงศ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๕,๘๐๐.-

บำท 

๒๕,๘๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๒ จดัจำ้งซอ่มคอมพวิเตอร ์

โน๊ตบุค 

๔๕๐.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นเฟิรส์คอ

มพวิเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๔๕๐.-บำท 

รำ้นเฟิรส์คอ

มพวิเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๔๕๐.-บำท 

๔๕๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๓ จดัจำ้งซอ่มเคร ือ่งปรบัอำกำศรถตกั

หนำ้ขดุหลงั 

๑๒,๐๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

ควนเงนิเคร ือ่

งเย็น 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๒,๐๐๐.-

บำท 

ควนเงนิเคร ือ่

งเย็น 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๒,๐๐๐.-

บำท 

๑๒,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๔ จดัจำ้งซอ่มเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ ๔๕๐.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นเฟิรส์คอ

มพวิเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๔๕๐.-บำท 

รำ้นเฟิรส์คอ

มพวิเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๔๕๐.-บำท 

๔๕๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๕ จดัจำ้งซอ่มป้ำยไฟกระพรบิ 

 ๔ ป้ำย 

๑๕,๕๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

รำ้นวำยแอล

ควิ เรดโิอ 

รำ้นวำยแอล

ควิ เรดโิอ 

๑๕,๕๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

๑๕,๕๐๐.-

บำท 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๕,๕๐๐.-

บำท 

๑๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

7,600.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องส ำนักงำนปลดั 
8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข 7,160.- ตกลงร นำยประพนัธ ์ นำยประพนัธ ์ 7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ



องส ำนักงำนปลดั ำคำ รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นวงเงนิรบัได ้

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วธิซี ือ้/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอรำคำ 

๒๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยบุญธรรม  เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๓ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยไพสำน สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,60๐.- ตกลงรำคำ น.ส.วำสนำ ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

7,60๐.- 

๒๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.- 



7,160.-บำท 7,160.-บำท 

๒๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยศลิปะชว่ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสนธยำ นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

 

 

 



 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วธิซี ือ้/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเขป 

๓๓ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงรำคำ นำยสว่ำง  รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓๔ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงรำคำ นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

รวม 1,000,304    1,000,304  

 

 

(ลงชือ่)..............................................   (ลงชือ่)...........................................................          

พนัต ำรวจเอก............................................. 

        (นำงสำวสุภำวด ี โอพรกิ)                 (นำงพรพนิต  แสงเจรญิ)                          (พทิกัษ ์ 

คลงัจนัทร)์ 

            นักวชิำกำรพสัดุ                    ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั                

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นตลู 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน มถิุนายน  2560 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแล

ะรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเ

ขป 

๑ จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ ๑๒,๘๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

รำ้นเฟิรส์คอมพิ

วเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๒,๘๐๐.-บำท 

รำ้นเฟิรส์คอมพิ

วเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๒,๘๐๐.-บำท 

๑๒,๘๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



๒ จดัซือ้วสัดุกอ่สรำ้ง ๑๓๒,๓๔

๔.- 

ตกลงร

ำคำ 

ไพสทิธิ ์ 

พุทธขำว 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๓๒,๓๔๔.-

บำท 

ไพสทิธิ ์ 

พุทธขำว 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๓๒,๓๔๔.-

บำท 

๑๓๒,๓๔๔.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓ จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน ๓๐,๐๔๘.

- 

ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอวยพรครุภุ ั

ณฑ ์

ไดเ้สนอ 

๓๐,๐๔๘.-บำท 

รำ้นอวยพรครุภุ ั

ณฑ ์

ไดเ้สนอ 

๓๐,๐๔๘.-บำท 

๓๐,๐๔๘.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้วสัดุทรำยถม ๘๕,๖๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

จริำพรพำนิชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘๕,๖๐๐.-บำท 

จริำพรพำนิชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๘๕,๖๐๐.-บำท 

๘๕,๖๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัซือ้งำนบำ้นงำนครวั ๗,๐๑๐.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอวยพรครุภุ ั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๗,๐๑๐.-บำท 

รำ้นอวยพรครุภุ ั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๗,๐๑๐.-บำท 

๗,๐๑๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

6 

 

จดัซือ้วคัซนีป้องกนัโรคพษิ

สุนัขบำ้ 

๓๐,๐๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

ไมเ้สยีบยำสตัว ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๐,๐๐๐.-บำท 

ไมเ้สยีบยำสตัว ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๐,๐๐๐.-บำท 

๓๐,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๗ จดัซือ้วสัดุกอ่สรำ้งถนน 

คสล. 

สำยบำ้นนำยดว้ง-

ศำลำทุง่ใน 

หมู่ที ่๑ 

๓๓๐,๐๐๐

.- 

ตกลงร

ำคำ 

หจก.ส.วำนิชย ์

คอนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๓๐,๐๐๐.-บำท 

หจก.ส.วำนิชย ์

คอนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๓๐,๐๐๐.-บำท 

๓๓๐,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



๘ จดัจำ้งเหมำเคร ือ่งจกัรกลขุ

ดฝ่ังทอ่ประปำ (ขยำยเขต 

หมู่ ๒, หมู่ ๓) 

๑๖,๔๑๐.- ตกลงร

ำคำ 

หจก.ธรีชั  

รวมทนุ 

ไดเ้สนอ๑ 

๑๖,๔๑๐.-บำท 

หจก.ธรีชั  

รวมทนุ 

ไดเ้สนอ๑ 

๑๖,๔๑๐.-บำท 

๑๖,๔๑๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๙ จดัจำ้งประกอบอำหำรว่ำงพ

รอ้มเคร ือ่งดืม่ 

๑,๓๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.พจนมช์นันท ์

ปลอดใจกวำ้ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๓๐๐.-บำท 

น.ส.พจนมช์นันท ์

ปลอดใจกวำ้ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๓๐๐.-บำท 

๑,๓๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำ

และรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสั

งเขป 

๑๐ จดัจำ้งเหมำเคร ือ่งจกัรกลขนวสัดุหิ

นผุและหนิคลุก 

๓๗,๕๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอฐัวสัดภุั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๗,๕๐๐.-

บำท 

รำ้นอฐัวสัดภุั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๗,๕๐๐.-

บำท 

๓๗,๕๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๑ จดัจำ้งเหมำตดิตัง้จำนดำวเทยีม ๑๕,๐๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

ชะอวดอเิล็ก

ทรอนิคส ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๕,๐๐๐.-

บำท 

ชะอวดอเิล็ก

ทรอนิคส ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๕,๐๐๐.-

บำท 

๑๕,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๒ จดัจำ้งขดุเจำะบ่อบำดำลพรอ้มตดิ ๓๐๐,๐๐ ตกลงร บ.เอ็ม อ ีเอ บ.เอ็ม อ ีเอ ๓๐๐,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 



ตัง้อปุกรณ ์หมู่ ๔ ๐.- ำคำ เอ็นจเินียร ิง่จ ำ

กดั 

ไดเ้สนอ 

๓๐๐,๐๐๐.-

บำท 

เอ็นจเินียร ิง่จ ำ

กดั 

ไดเ้สนอ 

๓๐๐,๐๐๐.-

บำท 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๓ จดัจำ้งเหมำโครงกำรปรบัปรงุถนน

สำยโคกยอ (ฝ่ังตะวนัตก) 

หมู่ ๓ 

๓๑๕,๐๐

๐.- 

ตกลงร

ำคำ 

รุง่ไดนำโม 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๑๕,๐๐๐.-

บำท 

รุง่ไดนำโม 

ไดเ้สนอรำคำ 

๓๑๕,๐๐๐.-

บำท 

๓๑๕,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

7,600.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- 

บำท 

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



7,160.-บำท 8,040.-บำท 

๑๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิขอ

งส ำนักงำนปลดั 
8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๑๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิขอ

งส ำนักงำนปลดั 
7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยประพนัธ ์ 

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วธิซี ือ้/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอรำคำ 

๒๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยบุญธรรม  เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยไพสำน สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยไพสำน สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.- 



7,160.-บำท 7,160.-บำท 

๒๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๓ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,60๐.- ตกลงรำคำ น.ส.วำสนำ ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

7,60๐.- 

๒๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยศลิปะชว่ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสนธยำ นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 



๒๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

 

 

 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วธิซี ือ้/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเขป 

๓๑ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงรำคำ นำยสว่ำง  รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓๒ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงรำคำ นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

รวม 1,456,052    1,456,052  



 

 

(ลงชือ่)..............................................   (ลงชือ่)...........................................................          

พนัต ำรวจเอก............................................. 

        (นำงสำวสุภำวด ี โอพรกิ)                 (นำงพรพนิต  แสงเจรญิ)                          (พทิกัษ ์ 

คลงัจนัทร)์ 

            นักวชิำกำรพสัดุ                    ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั                

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นตลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม  2560 



องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและ

รำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเ

ขป 

๑ จดัซือ้วสัดุกอ่สรำ้งสำยแย

กบ่อลอ้ล ำทบั-พรคุวนเงนิ 

295,000.

- 

ตกลงร

ำคำ 

   

หจก.ส.วำณิชย ์

คอนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

295,000.-บำท 

หจก.ส.วำณิชย ์

คอนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

295,000.-บำท 

295,000.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๒ จดัซือ้วสัดนุ ้ำมนัเชือ้เพลงิ 5,320.- ตกลงร

ำคำ 

วโิรจนส์โตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

5,320.-บำท 

วโิรจนส์โตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

5,320.-บำท 

5,320.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓ จดัซือ้น ้ำดืม่โครงกำรงำนด

อกจดูบำน 

2,000.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นเบส+บนิหล

ำบรกิำร 

ไดเ้สนอ 

2,000.-บำท 

รำ้นเบส+บนิหล

ำบรกิำร 

ไดเ้สนอ 

2,000.-บำท 

2,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำ 26,365.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นไฟฟ้ำนำยห

มกึ 

ไดเ้สนอรำคำ 

26,365.-บำท 

รำ้นไฟฟ้ำนำยห

มกึ 

ไดเ้สนอรำคำ 

26,365.-บำท 

26,365.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำกอ่สรำ้งร ั้

ว 

40,000.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอฐัวสัดกุอ่ส

รำ้ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

รำ้นอฐัวสัดกุอ่ส

รำ้ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

40,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



40,000.-บำท 40,000.-บำท 

6 

 

จดัซือ้ชดุกฬีำพรอ้มสกรนี 24,000.- ตกลงร

ำคำ 

เอ เอ็มสปอรต์ 

ไดเ้สนอรำคำ 

24,000.-บำท 

เอ เอ็มสปอรต์ 

ไดเ้สนอรำคำ 

24,000.-บำท 

24,000.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๗ จดัจำ้งเหมำตดิตัง้ตกแตง่ 

ซุม้ขบวน 

๕๑,๔๒๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยศรำวุธ  

นำบำล 

ไดเ้สนอรำคำ 

๕๑,๔๒๐.-บำท 

นำยศรำวุธ  

นำบำล 

ไดเ้สนอรำคำ 

๕๑,๔๒๐.-บำท 

๕๑,๔๒๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๘ จดัจำ้งเหมำตกแตง่รถ 

บุปผชำต ิ

๓๔,๐๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสุชำต ิ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอ๑ 

๓๔,๐๐๐.-บำท 

นำยสุชำต ิ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอ๑ 

๓๔,๐๐๐.-บำท 

๓๔,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

๙ จดัจำ้งเหมำตดิตัง้ประตู 

หนำ้ตำ่งแบบเหล็ก 

รร.อนุบำล อบต. 

๒๙,๐๐๐.

- 

ตกลงร

ำคำ 

นำยไมตร ี 

บุญสงเครำะห ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๙,๐๐๐.-บำท 

นำยไมตร ี 

บุญสงเครำะห ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๒๙,๐๐๐.-บำท 

๒๙,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

 

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำ

วธิซี ือ้

/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแล

ะรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย

สงัเขป 



ง) 

๑๐ จดัจำ้งเหมำเพำะพนัธุด์อกดำวเรอื

ง 

๕,000.- ตกลง

รำคำ 

   น.ส.วรณัน  

ภกัดชีน 

ไดเ้สนอรำคำ 

๕,000.-บำท 

   น.ส.วรณัน  

ภกัดชีน 

ไดเ้สนอรำคำ 

๕,000.-บำท 

๕,000.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๑ จดัจำ้งเหมำปรบัปรงุตอ่เตมิอำคำร

เรยีน ร.ร.อนุบำล อบต. 

5๐,๐๐0.

- 

ตกลง

รำคำ 

นำยไมตร ี 

บุญสงเครำะห ์

ไดเ้สนอรำคำ 

5๐,๐๐0.-บำท 

นำยไมตร ี 

บุญสงเครำะห ์

ไดเ้สนอรำคำ 

5๐,๐๐0.-บำท 

5๐,๐๐0.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๒ จดัจำ้งซอ่มรถน ้ำเอนกประสงค ์ ๑๕,000.

- 

ตกลง

รำคำ 

อูโ่ฆษิตกำรชำ่

ง 

ไดเ้สนอ 

๑๕,000.-บำท 

อูโ่ฆษิตกำรชำ่

ง 

ไดเ้สนอ 

๑๕,000.-บำท 

๑๕,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๓ จดัจำ้งเหมำรถรบั-ส่งนักกฬีำ 

อบต. แขง่ขนัจงัหวดั 

๑๘,๐๐๐.

- 

ตกลง

รำคำ 

นำยไพโรจน ์ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๘,๐๐๐.-บำท 

นำยไพโรจน ์ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๘,๐๐๐.-บำท 

๑๘,๐๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๔ จดัจำ้งซอ่มแซมเคร ือ่งปรบัอำกำศ ๑,๖00.- ตกลง

รำคำ 

สมนึกเคร ือ่งเย็

น 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๖00.-บำท 

สมนึกเคร ือ่งเย็

น 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑,๖00.-บำท 

๑,๖00.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๑๕ 

 

จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล ร.๑๐ 

พรอ้มตดิตัง้ 

๔,๕00.- ตกลง

รำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

โรงพมิพช์ะอว

ดกำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๔,๕00.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้



๔,๕00.-บำท ๔,๕00.-บำท 

๑๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองคลงั 

7,600.- ตกลง

รำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองคลงั 

8,040.- ตกลง

รำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองกำรศกึษำ 

8,040.- ตกลง

รำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๑๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองกำรศกึษำ 

7,160.- ตกลง

รำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข
องส ำนักงำนปลดั 

8,040.- ตกลง

รำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

๒๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิข

องส ำนักงำนปลดั 
7,160.- ตกลง

รำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยประพนัธ ์ 

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้



7,160.-บำท 7,160.-บำท 

 

 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วธิซี ือ้/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอรำคำ 

๒๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยบุญธรรม  เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๓ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยไพสำน สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๔ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๕ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,60๐.- ตกลงรำคำ น.ส.วำสนำ ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

7,60๐.- 

๒๖ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.- 



7,160.-บำท 7,160.-บำท 

๒๗ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยศลิปะชว่ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๘ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๒๙ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสนธยำ นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๐ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๑ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสุธ ี จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

๓๒ จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของกองชำ่ง 7,160.- ตกลงรำคำ นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจรญิ  บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

7,160.- 

 

 

 



 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วธิซี ือ้/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสนอรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเขป 

๓๓ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงรำคำ นำยสว่ำง  รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๓๔ จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงรำคำ นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

รวม 748,245    748,245  

 

 

 

 

 

(ลงชือ่)..............................................   (ลงชือ่)...........................................................          

พนัต ำรวจเอก............................................. 

        (นำงสำวสุภำวด ี โอพรกิ)                 (นำงพรพนิต  แสงเจรญิ)                          (พทิกัษ ์ 

คลงัจนัทร)์ 

            นักวชิำกำรพสัดุ                    ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั                

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นตลู 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม  2560 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำและ

รำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลื

อก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงัเ

ขป 

๑ จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำ 19,974.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นไฟฟ้ำนำยห

มกึ 

ไดเ้สนอรำคำ 

19,974.-บำท 

รำ้นไฟฟ้ำนำยห

มกึ 

ไดเ้สนอรำคำ 

19,974.-บำท 

19,974.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๒ จดัซือ้เคร ือ่งบนัทกึเล

ขมำตรน ้ำ 

69,000.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอรณุศร ี

ไดเ้สนอรำคำ 

69,000.-บำท 

รำ้นอรณุศร ี

ไดเ้สนอรำคำ 

69,000.-บำท 

69,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



๓ จดัซือ้วสัดุกอ่สรำ้งถน

น คสล. 

สำยบำ้นนำยจรญู – 

นำยปรชีำ หมู่ที ่4 

295,000.

- 

ตกลงร

ำคำ 

หจก.ส.วำณิชยค์

อนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

295,000.-บำท 

หจก.ส.วำณิชยค์

อนกรตี 

ไดเ้สนอ 

295,000.-บำท 

295,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๔ จดัซือ้ปุ๋ ย 2,000.- ตกลงร

ำคำ 

นำยศรำวุธ  

นำบำล 

ไดเ้สนอรำคำ 

2,000.-บำท 

นำยศรำวุธ  

นำบำล 

ไดเ้สนอรำคำ 

2,000.-บำท 

2,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

๕ จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน 26,583.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอวยพรครุภุ ั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

26,583.-บำท 

รำ้นอวยพรครุภุ ั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

26,583.-บำท 

26,583.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

6 

 

จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำกอ่ส

รำ้ง 

39,913.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอฐัวสัดกุอ่สร ้

ำง 

ไดเ้สนอรำคำ 

39,913.-บำท 

รำ้นอฐัวสัดกุอ่สร ้

ำง 

ไดเ้สนอรำคำ 

39,913.-บำท 

39,913.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๗ จดัซือ้รถจกัรยำนยน

ต ์

37,90๐.- ตกลงร

ำคำ 

หจก.บ่ำวเจรญิย

นต ์

ไดเ้สนอรำคำ 

37,90๐.-บำท 

หจก.บ่ำวเจรญิย

นต ์

ไดเ้สนอรำคำ 

37,90๐.-บำท 

37,90๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

๘ จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำ

นครวั 

1๔,74๐.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอวยพรครุภุ ั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

1๔,74๐.-บำท 

รำ้นอวยพรครุภุ ั

ณฑ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

1๔,74๐.-บำท 

1๔,74๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้



๙ จดัซือ้วสัดปุระปำ 102,902.

- 

ตกลงร

ำคำ 

หจก.ส.วำณิชยค์

อนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

102,902.-บำท 

หจก.ส.วำณิชยค์

อนกรตี 

ไดเ้สนอรำคำ 

102,902.-บำท 

102,902.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่ใน

วงเงนิรบัได ้

 

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแล

ะรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคดัเ

ลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสั

งเขป 

10 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ 13,510.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นเฟิรส์คอมพิ

วเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

13,510.-บำท 

รำ้นเฟิรส์คอมพิ

วเตอร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

13,510.-บำท 

13,510.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

11 จดัซือ้วสัดุกำรเกษตร 

(สำยยำง) 

1,600.- ตกลงร

ำคำ 

รำ้นอฐัวสัดกุอ่ส

รำ้ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

1,600.-บำท 

รำ้นอฐัวสัดกุอ่ส

รำ้ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

1,600.-บำท 

1,600.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

12 จดัซือ้วสัดุหนิคลุก 119,500

.- 

ตกลงร

ำคำ 

บรษิทัผำทองทุง่

สง จ ำกดั 

ไดเ้สนอรำคำ 

บรษิทัผำทองทุง่

สง จ ำกดั 

ไดเ้สนอรำคำ 

119,500.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



119,500.-บำท 119,500.-บำท 

13 จดัซือ้อำหำรเสรมิ (นม) 117,534

.- 

ตกลงร

ำคำ 

สหกรณโ์คนม

พทัลุง 

ไดเ้สนอรำคำ 

117,534.-บำท 

สหกรณโ์คนม

พทัลุง 

ไดเ้สนอรำคำ 

117,534.-บำท 

117,534.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

14 จดัจำ้งเคร ือ่งจกัรกลเกรดเกลี่

ย 

บดอดัถนน จ ำนวน 4 สำย 

72,528.- ตกลงร

ำคำ 

จริำพรณพ์ำณิ

ชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

72,528.-บำท 

จริำพรณพ์ำณิ

ชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

72,528.-บำท 

72,528.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

15 

 

จดัจำ้งออกขอ้สอบครผููด้แูลเ

ด็ก 

8,000.- ตกลงร

ำคำ 

ม.รำชภฎัสุรำษ

ฎรธ์ำนี 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,000.-บำท 

ม.รำชภฎัสุรำษ

ฎรธ์ำนี 

ไดเ้สนอรำคำ 

8,000.-บำท 

8,000.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

16 จดัจำ้งถำ่ยน ้ำมนัเคร ือ่งรถกูช้ ี

พ 

1,70๐.- ตกลงร

ำคำ 

อูโ่ฆษิตกำรชำ่ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

1,70๐.-บำท 

อูโ่ฆษิตกำรชำ่ง 

ไดเ้สนอรำคำ 

1,70๐.-บำท 

1,70๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

17 จดัจำ้งซอ่มรถจกัรยำนยนต ์ 3,40๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำงนงเยำว ์ 

รกัษำชล 

ไดเ้สนอรำคำ 

3,40๐.-บำท 

นำงนงเยำว ์ 

รกัษำชล 

ไดเ้สนอรำคำ 

3,40๐.-บำท 

3,40๐.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

18 จดัจำ้งเหมำท ำกญุแจหอ้งนำ

ยก หอ้งปลดั 

1,350.- ตกลงร

ำคำ 

ควนพงักระจกอ

ลูมเินียม 

ไดเ้สนอรำคำ 

1,350.-บำท 

ควนพงักระจกอ

ลูมเินียม 

ไดเ้สนอรำคำ 

1,350.-บำท 

1,350.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

19 จดัจำ้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 450.- ตกลงร เฟิรส์คอมพวิเต เฟิรส์คอมพวิเต 450.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่



ำคำ อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

450.-บำท 

อร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

450.-บำท 

ในวงเงนิรบัได ้

20 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำร

ปลูกดอกดำวเรอืง 

255.- ตกลงร

ำคำ 

โรงพมิพช์ะอวด

กำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

255.-บำท 

โรงพมิพช์ะอวด

กำรพมิพ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

255.-บำท 

255.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

 

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำร

คดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสั

งเขป 

21 จดัจำ้งเพำะพนัธด์ำวเรอืง 

(แบบใส่ถงุ ขนำด 4x7 นิว้)  

35,000.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.บุญพำ  

คงแป้น 

ไดเ้สนอรำคำ 

35,000.-บำท 

น.ส.บุญพำ  

คงแป้น 

ไดเ้สนอรำคำ 

35,000.-

บำท 

35,000.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

22 จดัจำ้งเหมำทำสอีำคำรส ำนักงำน 65,600.- ตกลงร

ำคำ 

จริำพรพำณิ

ชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

65,600.-บำท 

จริำพรพำณิ

ชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

65,600.-

บำท 

65,600.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

23 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำรแผนพฒันำทอ้ง 9,900.- ตกลงร รำ้น เอ็น เค รำ้น เอ็น เค 9,900.- เสนอรำคำต ่ำสุด 



ถิน่ ำคำ เซอรว์สิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

9,900.- บำท 

เซอรว์สิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

9,900.- 

บำท 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

24 จดัจำ้งเหมำท ำป้ำยแนวเขตต ำบล 

(ป้ำยแนะน ำ อบต. และหมู่บำ้น) 

129,000

.- 

ตกลงร

ำคำ 

จริำพรพำณิ

ชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

129,000.-

บำท 

จริำพรพำณิ

ชย ์

ไดเ้สนอรำคำ 

129,000.-

บำท 

129,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

25 จดัจำ้งเหมำเคร ือ่งจกัรกลขดุฝังทอ่

ประปำ หมู่ 2 , หมู่ 5 

33,000.- ตกลงร

ำคำ 

หจก.ธรีชั 

รวมทนุ 

ไดเ้สนอรำคำ 

33,000.-บำท 

หจก.ธรีชั 

รวมทนุ 

ไดเ้สนอรำคำ 

33,000.-

บำท 

33,000.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

26 

 

จดัจำ้ซอ่มแซมหอ้งน ้ำช ัน้ล่ำง 

ส ำนักงำน อบต. 

6,650.- ตกลงร

ำคำ 

นำยกองบุญ  

หนูชยั 

ไดเ้สนอรำคำ 

6,650.-บำท 

นำยกองบุญ  

หนูชยั 

ไดเ้สนอรำคำ 

6,650.-บำท 

6,650.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

27 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

7,600.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,600.- บำท 

นำยสำยณั

ห ์ รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,600.- 

บำท 

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

28 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองคลงั 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยยุทธพงค ์

บุญกศุล 

นำยยุทธพง

ค ์บุญกศุล 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

29 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

8,040.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

30 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำร

กจิของกองกำรศกึษำ 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

 

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 

31 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิ

ของส ำนักงำนปลดั 
8,040.- ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



ไดเ้สนอรำคำ 

8,040.-บำท 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

32 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิ

ของส ำนักงำนปลดั 
7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยประพนัธ ์ 

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

33 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

34 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

35 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

36 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ 7,60๐.- ตกลงร น.ส.วำสนำ น.ส.วำสนำ 7,60๐.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ



รกจิของกองชำ่ง ำคำ ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,60๐.-

บำท 

นวงเงนิรบัได ้

37 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

38 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่

ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

39 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

40 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



41 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

42 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 

43 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

44 จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



บำท บำท 

45 จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

รวม 1,374,02

9 

   1,374,029  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน กนัยายน  2560 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นตูลต าบลชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบปร

ะมำณ 

(รำคำกลำ

ง) 

วธิซี ือ้

/จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำ

และรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำร

คดัเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเส

นอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสั

งเขป 

๑ จดัซือ้วสัดุหนิคลุก 119,500

.- 

ตกลง

รำคำ 

บรษิทัผำทอง

ทุง่สง 

ไดเ้สนอรำคำ 

119,500.-

บำท 

บรษิทัผำทอ

งทุง่สง 

ไดเ้สนอรำคำ 

119,500.-

บำท 

119,500.- เสนอรำคำต ่ำสุดและอ

ยู่ในวงเงนิรบัได ้

๒ จดัซือ้อำหำรเสรมิ (นม) 117,534

.- 

ตกลง

รำคำ 

สหกรณโ์คน

มพทัลุง 

ไดเ้สนอรำคำ 

117,534.-

บำท 

สหกรณโ์ค

นมพทัลุง 

ไดเ้สนอรำคำ 

117,534.-

บำท 

117,534.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้



๓ จดัจำ้งถำ่ยเอกสำรพรอ้มเขำ้เล่มขอ้บั

ญญตัปิระจ ำปีงบประมำณ 2561 

6,750.- ตกลง

รำคำ 

รำ้นเอ็น เค 

เซอรว์สิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

6,750.-บำท 

รำ้นเอ็น เค 

เซอรว์สิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

6,750.-

บำท 

6,750.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

4 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิ

ของกองคลงั 

7,600.- ตกลง

รำคำ 

นำยสำยณัห ์ 

รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,600.- 

บำท 

นำยสำยณั

ห ์ รกัษร์งค ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,600.- 

บำท 

7,600.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

5 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิ

ของกองคลงั 

8,040.- ตกลง

รำคำ 

นำยยุทธพง

ค ์บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

นำยยุทธพง

ค ์บุญกศุล 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

6 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิ

ของกองกำรศกึษำ 

8,040.- ตกลง

รำคำ 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

น.ส.รชันีย ์

จนัทว ี

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

7 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิ

ของกองกำรศกึษำ 

7,160.- ตกลง

รำคำ 

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

น.ส.ธนัยพร 

แกว้เรอืงฤทธิ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้



บำท บำท 

8 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิของส ำ

นักงำนปลดั 
8,040.- ตกลง

รำคำ 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

นำยวชัระ 

ทรงอำวุธ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 8,040.-

บำท 

8,040.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่

ในวงเงนิรบัได ้

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 

9 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำรกจิ

ของส ำนักงำนปลดั 
7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยประพนัธ ์

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยประพนัธ ์ 

รุง่เอยีด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

10 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยบุญธรรม  

เจอืบุญ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



11 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยไพสำน 

สงัแกว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

12 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอนุรกัษ ์

เขยีวรอด 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

13 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,60๐.- ตกลงร

ำคำ 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,60๐.-บำท 

น.ส.วำสนำ 

ผำดแผว้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,60๐.-

บำท 

7,60๐.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

14 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยวชัรนิทร ์

โอฬำรศำสตร ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

15 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยศลิปะชว่ง 

คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยศลิปะชว่

ง คงัฆะ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้



บำท 

16 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจอื 

จนิดำมณี 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

17 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสนธยำ 

นิลพนัธ ์

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

18 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยอดพิงษ ์ 

สงนุย้ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

19 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยสุธ ี 

จนัทรศ์ริ ิ

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

 

 

 



ล ำดั

บที ่
งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

วงเงนิงบประ

มำณ 

(รำคำกลำง

) 

วธิซี ือ้/

จำ้ง 

ผูเ้สนอรำคำแ

ละรำคำ 

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บักำรคั

ดเลอืก 

และรำคำ 

ยอดกำรเสน

อรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสงั

เขป 

20 จำ้งเหมำบุคคลปฏบิตังิำนตำมภำ

รกจิของกองชำ่ง 

7,160.- ตกลงร

ำคำ 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

7,160.-บำท 

นำยเจรญิ  

บุญกจิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ 7,160.-

บำท 

7,160.- เป็นรำคำต ่ำสุดและอยู่ใ

นวงเงนิรบัได ้

21 จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยสว่ำง  

รอดรตัน ์

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

22 จำ้งเหมำรถรบัส่งเด็กเล็ก ๑๐,๙๐๐.- ตกลงร

ำคำ 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำคำ 

๑๐,๙๐๐.-

บำท 

นำยบุญเรกิ  

หนักเกดิ 

ไดเ้สนอรำค

ำ ๑๐,๙๐๐.-

บำท 

๑๐,๙๐๐.- เสนอรำคำต ่ำสุด 

และอยู่ในวงเงนิรบัได ้

รวม 386,824    386,824  

 


