
 
 

 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
เรื่อง  ผลการดําเนินการจัดซ้ือ,จัดจ�าง ประจําป"งบประมาณ 2561  

------------------------------------------------------- 
 

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล  ได�ต้ังข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป$ พ.ศ. 2561   
ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล ได�ดําเนินการจัดซ้ือและจัดจ�าง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาร   
พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เก่ียวกับการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงานของรัฐท่ีกําหนดให�
หน�วยงานของรัฐดําเนินการแจ�งผลการพิจาณาเป8นรายเดือนทุกๆ เดือน (ตามแบบ สขร.1) เพ่ือเป8นดัชนี
สําหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น 

 ในการนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได�ดําเนินการตาม
แบบ สขร. 1 เพ่ือให�ประชาชนได�ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
ประจําป$งบประมาณ  2561 ท่ีแนบท�ายประกาศฉบับนี้ 

 จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561. 

 
 

 
        พันตํารวจเอก...พิทักษ�   คลังจันทร�... 

      (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 

 

 
 
 
 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม  2560 
องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 น้ําดื่มสํานักงาน 3,360.- เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบ�านตูน 3,360.- น้ําดื่มบ�านตูน 3,360.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 หนังสือพิมพ� 3,640.- เฉพาะเจาะจง ร�านจินตนา 3,640.- ร�านจินตนา 3,640.- มีอยู�ร�านในอําเภอชะอวด 

3 น้ํามันเชื้อเพลิง กองช�าง 
สํานักงานปลัด กองคลัง 

 207,000.- เฉพาะเจาะจง ร�านวิโรจน�สโตร�  207,500.- ร�านวิโรจน�สโตร�  207,000.- เสนอราคาต่ําสุด 

4 น้ําดื่ม(งานรัฐพิธี) 35,000.- เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบ�านตูน 35,000.- น้ําดื่มบ�านตูน 35,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 หมึกคอมพิวเตอร� 3,700.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 3,700.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 3,700- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม  2560 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,620.- เฉพาะเจาะจง นายยุทธพงค� บุญกุศล 22,620.- นายยุทธพงค� บุญกุศล 22,620.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,020.- เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีย� จันทว ี 22,020.- น.ส.รัชนีย� จันทว ี 22,020.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,380.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยพร แก�วเรืองฤทธิ์ 22,380.- น.ส.ธันยพร แก�วเรืองฤทธิ์ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 25,620.- เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ทรงอาวุธ 25,620.- นายวัชระ ทรงอาวุธ 25,620.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายประพันธ� รุ�งเอียด 22,080.- นายประพันธ� รุ�งเอียด 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม เจือบุญ 22,380.- นายบุญธรรม เจือบุญ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายไพสาน สังแก�ว 22,080.- นายไพสาน สังแก�ว 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
8 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ� เขียวรอด 22,080.- นายอนุรักษ� เขียวรอด 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
9 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 23,700.- เฉพาะเจาะจง น.ส.วาสนา ผาดแผ�ว 23,700.- น.ส.วาสนา ผาดแผ�ว 23,700.- เสนอราคาต่ําสุด 

10 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,980.- เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร� โอฬารศาสตร� 22,980.- นายวัชรินทร� โอฬารศาสตร� 22,980.- เสนอราคาต่ําสุด 
11 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายศิลปะช�วง คังฆะ 22,380.- นายศิลปะช�วง คังฆะ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
12 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายเจือ จินดามณี 22,380.- นายเจือ จินดามณี 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
13 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายสนธยา นิลพันธ� 22,380.- นายสนธยา นิลพันธ� 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
14 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายสุธี  จันทร�ศิริ 22,080.- นายสุธี  จันทร�ศิร ิ 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  บุญกิจ 22,380.- นายเจรญิ  บุญกิจ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 

16 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค.60 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายอดิพงษ�  สงนุ�ย 22,380.- นายอดิพงษ�  สงนุ�ย 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 

17 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 23,400.- เฉพาะเจาะจง นายสุรกิจ  ศรีขวัญแก�ว 23,400.- นายสุรกิจ  ศรีขวัญแก�ว 23,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

18 จ�างเหมาบุคคลเดือน ต.ค.60-ธ.ค 60 23,400.- เฉพาะเจาะจง นยวัฒนศักดิ์  สกุณา 23,400.- นายวัฒนศักดิ์  สกุณา 23,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                                (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง       นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม  2560 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 เช�าพื้นที่เว็บไซต� 7,500.- เฉพาะเจาะจง บ.ซี.เจ.เวิลด� 7,500.- บริษัท ซี เจ เวิลด� 7,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 จัดทําพวงมาลา 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ทิพย�โภชน� 1,000.- นายวินัย  ทิพย�โภชน� 1,000.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน  2560 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 อาหารเสริม (นม)  416,782.- เฉพาะเจาะจง สหกรณ�โคนมพัทลุง 416,782.- สหกรณ�โคนมพัทลุง 416,782.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 หมึกเครื่องถ�ายเอกสาร 28,800.- เฉพาะเจาะจง ร�านเอส.ซี.เซอร�วิส 28,800.- ร�านเอส.ซี.เซอร�วิส 28,800.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 ใบเสร็จน้ําประปา 6,850.- เฉพาะเจาะจง อรุณศรี 6,850.- อรุณศรี 6,850.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2560 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 รถรับ-ส�ง เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล 

อบต.บ�านตูล เดือน พ.ย.60-มี.ค.60 
65,400.- เฉพาะเจาะจง นายบุญเริก  หนักเกิด 65,400.- นายบุญเริก  หนักเกิด 65,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

2 รถรับ-ส�ง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ�านตูล เดือน พ.ย.60-มี.ค.60 

65,400.- เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร�  ทองชู 65,400.- นายสุรินทร�  ทองชู 65,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

3 ปฏิทิน 2,000 ชุด 39,600.- เฉพาะเจาะจง บ.โรงพิมพ�ดีชัยจํากัด 39,600.- บ.โรงพิมพ�ดีชัยจํากัด 39,600.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 ประกอบอาหารพร�อมเครื่องดื่ม 500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 500.- น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 500.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 ซ�อมเครื่องปรับอากาศ 4,950.- เฉพาะเจาะจง โชคชัยเอ็นจิเนียริ่ง 4,950.- โชคชัยเอ็นจิเนียริ่ง 4,950.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 ซ�อม บํารุง เปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่อง

รถ JCB 
25,060 เฉพาะเจาะจง อู�โฆษิตการช�าง 25,060 อู�โฆษิตการช�าง 25,060 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

      
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม  2560 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ถุงยังชีพ 68,325.- เฉพาะเจาะจง หจก.พ.จันทร�การค�า 68,325.- หจก.พ.จันทร�การค�า 68,325.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 ถุงดําโครงการกําจัดขยะ 7,500.- เฉพาะเจาะจง ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 7,500.- ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 7,500.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
        (ลงชื่อ)......สภุาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม  2560 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ปUายโครงการกําจัดขยะ 11,010.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 11,010.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 11,010.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 ถังขยะเหล็กแบบตาข�าย 47,978.- เฉพาะเจาะจง ถาวรการช�าง 47,978.- ถาวรการช�าง 47,978.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 เปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่องรถยนต�

ส�วนกลาง 
4,400.- เฉพาะเจาะจง อู�โฆษิตการช�าง 4,400.- อู�โฆษิตการช�าง 4,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 

          (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
                  (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                       นักวิชาการพัสดุ       ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ของขวัญวันเด็ก  19,731.- เฉพาะเจาะจง ร�านเท็น 2009 19,731.- ร�านเท็น 2009 19,731.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 วัสดุหินผ ุ 177,200.- เฉพาะเจาะจง บ.ผาทองทุ�งสง จก. 177,200.- บ.ผาทองทุ�งสง จก. 177,200.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 เก�าอี้ทํางาน  1,500.- เฉพาะเจาะจง ร�านอวยพร  1,500.- ร�านอวยพร  1,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 หลอดไฟฟUาตกแต�งอาคารสํานักงาน 5,805.- เฉพาะเจาะจง   ร�านไฟฟUานายหมึก 5,805.-   ร�านไฟฟUานายหมึก 5,805.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 วัสดุการศึกษา 17 รายการ 14,977.- เฉพาะเจาะจง ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 14,977.- ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 14,977.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 วัสดุไฟฟUา 89,242.- เฉพาะเจาะจง ร�านไฟฟUานายหมึก 89,242.- ร�านไฟฟUานายหมึก 89,242.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 ถุงดําโครงการกําจัดขยะ 37,500.- เฉพาะเจาะจง ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 37,500.- ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 37,500.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
          (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
                 (นางสาวสภุาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                     นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,620.- เฉพาะเจาะจง นายยุทธพงศ� บุญกุศล 22,620.- นายยุทธพงศ� บุญกุศล 22,620.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,020.- เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีย� จันทว ี 22,020.- น.ส.รัชนีย� จันทว ี 22,020.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยพร แก�วเรืองฤทธิ์ 22,380.- น.ส.ธันยพร แก�วเรืองฤทธิ์ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 25,620.- เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ทรงอาวุธ 25,620.- นายวัชระ ทรงอาวุธ 25,620.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายประพันธ� รุ�งเอียด 22,080.- นายประพันธ� รุ�งเอียด 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม เจือบุญ 22,380.- นายบุญธรรม เจือบุญ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายไพสาน สังข�แก�ว 22,080.- นายไพสาน สังข�แก�ว 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
8 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ� เขียวรอด 22,080.- นายอนุรักษ� เขียวรอด 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
9 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 23,700.- เฉพาะเจาะจง น.ส.วาสนา ผาดแผ�ว 23,700.- น.ส.วาสนา ผาดแผ�ว 23,700.- เสนอราคาต่ําสุด 

10 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,980.- เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร� โอฬารศาสตร� 22,980.- นายวัชรินทร� โอฬารศาสตร� 22,980.- เสนอราคาต่ําสุด 
11 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายศิลปะช�วง คังฆะ 22,380.- นายศิลปะช�วง คังฆะ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
12 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายเจือ จินดามณี 22,380.- นายเจือ จินดามณี 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
13 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายสนธยา นิลพันธุ� 22,380.- นายสนธยา นิลพันธุ� 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
14 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายสุธี  จันทร�ศิริ 22,080.- นายสุธี  จันทร�ศิร ิ 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  บุญกิจ 22,380.- นายเจรญิ  บุญกิจ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 

16 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายอดิพงษ�  สงนุ�ย 22,380.- นายอดิพงษ�  สงนุ�ย 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 

17 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 23,400.- เฉพาะเจาะจง นายสุรกิจ  ศรีขวัญแก�ว 23,400.- นายสุรกิจ  ศรีขวัญแก�ว 23,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

18 จ�างเหมาบุคคลเดือน ม.ค.61-มี.ค 61 23,400.- เฉพาะเจาะจง นายวัฒนศักดิ์  สกุณา 23,400.- นายวัฒนศักดิ์  สกุณา 23,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม  2561 
องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
19 ประกอบอาหารวันเด็กแห�งชาติ 20,250.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 20,250.- น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 20,250.- เสนอราคาต่ําสุด 
20 เช�าเครื่องเสียงวันเด็กแห�งชาติ 4,300.- เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย  สุขสงวน 4,300.- นายศิริชัย  สุขสงวน 4,300.- เสนอราคาต่ําสุด 
21 เช�าโตVะ เต็นท�  4,500.- เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย  สุขสงวน 4,500.- นายศิริชัย  สุขสงวน 4,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
22 จัดทําเอกสารแผ�นพับ 2,000 ชุด 11,500.- เฉพาะเจาะจง บ.โรงพิมพ�ดีชัย จํากัด 11,500.- บ.โรงพิมพ�ดีชัย จํากัด 11,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
23 ปUายภาษี 2,940.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 2,940.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 2,940.- เสนอราคาต่ําสุด 
24 ซ�อมเครื่องปริ้นเตอร� 1,000.- เฉพาะเจาะจง ร�านโซน-คอม 1,000.- ร�านโซน-คอม 1,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
25 ซ�อมรถจักรยานยนต� 1,800.- เฉพาะเจาะจง อู�โฆษิตการช�าง 1,800.- อู�โฆษิตการช�าง 1,800.- เสนอราคาต่ําสุด 
26 ปUายไวนิลโครงการวันเด็กแห�งชาติ 1,590.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 1,590.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 1,590.- เสนอราคาต่ําสุด 
27 ซ�อมเครื่องปริ้นเตอร� 1,550.- เฉพาะเจาะจง เฟริส�คอมพิวเตอร� 1,550.- เฟริส�คอมพิวเตอร� 1,550.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 

 

 

 

 



 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ
  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 วัสดุ อุปกรณ� โครงการอบรม

กฎหมาย 
500.- เฉพาะเจาะจง ร�านเท็น 2009 500.- ร�านเท็น 2009 500.- เสนอราคาต่ําสุด 

2 วัสดุ อุปกรณ� โครงการแข�งขัน
ทักษะ 

1,840.- เฉพาะเจาะจง ร�านเท็น 2009 1,840.- ร�านเท็น 2009 1,840.- เสนอราคาต่ําสุด 

3 ซุ�มเฉลิมพระเกียรติพร�อมติดตั้ง 99,000.- เฉพาะเจาะจง บ.สยามเทคกรุVป จก. 99,000.- บ.สยามเทคกรุVป จก. 99,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 วัสดุหินคลุก 178,500.- เฉพาะเจาะจง ณรงค�การยาง 178,500.- ณรงค�การยาง 178,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 วัสดุสํานักงาน (กองช�าง) 7,867.- เฉพาะเจาะจง อําพรคุรุภัณฑ� 7,867.- อําพรคุรุภัณฑ� 7,867.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 วัสดุคอมพิวเตอร� (กองคลัง) 12,600.- เฉพาะเจาะจง เฟริส�คอมพิวเตอร� 12,600.- เฟริส�คอมพิวเตอร� 12,600.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน กุมภาพันธ
  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

  ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ซ�อมเครื่องปรับอากาศรถ JCB 2,800.- เฉพาะเจาะจง อู�โฆษิตการช�าง 2,800.- อู�โฆษิตการช�าง 2,800.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต� 3,500.- เฉพาะเจาะจง อู�โฆษิตการช�าง 3,500.- อู�โฆษิตการช�าง 3,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 ซ�อมคอมพิวเตอร� 2,500.- เฉพาะเจาะจง เฟริส�คอมพิวเตอร� 2,500.- เฟริส�คอมพิวเตอร� 2,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 ปUายไวนิลโครงการอบรมกฎหมาย 408.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการ

พิมพ� 
408.- โรงพิมพ�ชะอวดการ

พิมพ� 
408.- เสนอราคาต่ําสุด 

5 ปUายอบรม พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสาร 408.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการ
พิมพ� 

408.- โรงพิมพ�ชะอวดการ
พิมพ� 

408.- เสนอราคาต่ําสุด 

6 ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน  1,548,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ฐากูร 2006 1,548,000.- หจก.ฐากูร 2006 1,548,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 ประกอบอาหารพร�อมเครื่องดื่ม 

โครงการแห�ผ�าขึ้นธาตุ 
2,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 2,000.- น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 2,000.- เสนอราคาต่ําสุด 

8 รถรับ-ส�ง โครงการแห�ผ�าขึ้นธาตุ 4,800.- เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร�  ทองชู 4,800.- นายสุรินทร�  ทองชู 4,800.- เสนอราคาต่ําสุด 
9 วัสดุก�อสร�างถนนสายลําทับ-หารกง-

หนองเสืองู  
404,400.- เฉพาะเจาะจง แซนซันการโยธา 404,400.- แซนซันการโยธา 404,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

       
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 



 

 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ของขวัญ ของที่ระลึก 2,440.- เฉพาะเจาะจง ร�านเท็น 2009 2,440.- ร�านเท็น 2009 2,440.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 วัสดุประปา 40 รายการ 99,366.- เฉพาะเจาะจง หจก. ส.วาณิชย� 

คอนกรีต 
99,366.- หจก. ส.วานิชย� คอนกรีต 99,366.- เสนอราคาต่ําสุด 

3 พัดลม ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 9 ตัว 14,850.- เฉพาะเจาะจง นายสุชีพ  รักษาชล 14,850.- นายสุชีพ  รักษาชล 14,850.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 วัสดุก�อสร�างถนนสายบ�านนาย

คํานึง-สถานีรถไฟ ม.1-ม.5 
386,835.- เฉพาะเจาะจง ส.วานิชย� คอนกรีต 386,835.- ส.วานิชย� คอนกรีต 386,835.- เสนอราคาต่ําสุด 

5 อาหารเสริม (นม) ปHดเทอม 206,408.- เฉพาะเจาะจง สหกรณ�โคนมพัทลุง 206,408.- สหกรณ�โคนมพัทลุง 206,408.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 ชุดกีฬา 215 ชุด 43,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุชีพ  รักษาชล 43,000.- นายสุชีพ  รักษาชล 43,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 ซื้อของรางวัล 25,520.- เฉพาะเจาะจง ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 25,520.- ร�านอําพรคุรุภัณฑ�   

 
 
 
 
       (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 

 

 

 



 

 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน มีนาคม  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

  ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ปUายไวนิลวันท�องถิ่นไทย 980.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 980.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 980.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 ปUายไวนิลศักยภาพผู�บริหาร 510.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 510.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 510.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 ซ�อมรถหกล�อดั๊มพ�ติดเครน 65,000.- เฉพาะเจาะจง บ.สยามเทคกรุVป 999 65,000.- บ.สยามเทคกรุVป 999 65,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 ก�อสร�างเสาวิทยุ 180,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีจันทร�เซ็นเตอร� 180,000.- หจก.ศรีจันทร�เซ็นเตอร� 180,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 เช�าเหมารถบัสปรับอากาศ 39,000.- เฉพาะเจาะจง อรพินท�ทีมทัวร� 39,000.- อรพินท�ทีมทัวร� 39,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 ปรับปรุงภูมิทัศน� ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 29,816.- เฉพาะเจาะจง จิราพรพาณิชย� 29,816.- จิราพรพาณิชย� 29,816.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 เครื่องจักรกลขนย�ายหินผุ-หินคลุก 44,940.- เฉพาะเจาะจง จิราพรพาณิชย� 44,940.- จิราพรพาณิชย� 44,940.- เสนอราคาต่ําสุด 
8 ปUายโครงการแข�งขันกีฬา 6,838.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 6,838.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 6,838.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 

         (ลงชื่อ)......สภุาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 

 

 

 

 



 

 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน  2561 
องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 น้ํามันเชื้อเพลิง 207,000.- เฉพาะเจาะจง วิโรจน�สโตร� 207,000.- น้ําดื่มบ�านตูน 207,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 น้ําดื่มสํานักงาน 3,360.- เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบ�านตูน 3,360.- นายสุชีพ  รักษาชล 3,360.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 ทีวีสี 1 เครื่อง 13,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุชีพ  รักษาชล 13,000.- ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 13,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 วัสดุงานบ�านงานครัวศูนย�พัฒนา 

เด็กเล็ก 
11,854.- เฉพาะเจาะจง ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 11,854.- ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 11,854.- เสนอราคาต่ําสุด 

5 วัสดุสํานักงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 19,911.- เฉพาะเจาะจง ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 19,911.- เฟริส�คอมพิวเตอร� 19,911.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 เครื่องปริ้นเตอร� (กองช�าง) 15,000.- เฉพาะเจาะจง เฟริส�คอมพิวเตอร� 15,000.- บ.บัตเตอร�ฟลายอะโก 15,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 ยากําจัดศัตรูพืช 31,500.- เฉพาะเจาะจง บ.บัตเตอร�ฟลายอะโก 31,500.- ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 31,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
8 วัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 16,825.- เฉพาะเจาะจง ร�านอําพรคุรุภัณฑ� 16,825.- เดชเกิดสังฆภัณฑ� 16,825.- เสนอราคาต่ําสุด 
9 ชุดสังฆภัณฑ� 4,960.- เฉพาะเจาะจง เดชเกิดสังฆภัณฑ� 4,960.- ร�านจินตนา 4,960.- เสนอราคาต่ําสุด 

10 หนังสือพิมพ� เดือน เม.ย.-ก.ย.61 3,660.- เฉพาะเจาะจง ร�านจินตนา 3,660.- ร�านเท็น 2009 3,660.- เสนอราคาต่ําสุด 
11 วัสดุงานบ�านงานครัว 2,590.- เฉพาะเจาะจง ร�านเท็น 2009 2,590.- น้ําดื่มบ�านตูน 2,590.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
          (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
                  (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                      นักวชิาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

  ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,620.- เฉพาะเจาะจง นายยุทธพงศ� บุญกุศล 22,620.- นายยุทธพงศ� บุญกุศล 22,620.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,020.- เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีย� จันทว ี 22,020.- น.ส.รัชนีย� จันทว ี 22,020.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยพร แก�วเรืองฤทธิ์ 22,380.- น.ส.ธันยพร แก�วเรืองฤทธิ์ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 25,620.- เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ทรงอาวุธ 25,620.- นายวัชระ ทรงอาวุธ 25,620.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายประพันธ� รุ�งเอียด 22,080.- นายประพันธ� รุ�งเอียด 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม เจือบุญ 22,380.- นายบุญธรรม เจือบุญ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายไพสาน สังข�แก�ว 22,080.- นายไพสาน สังข�แก�ว 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
8 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ� เขียวรอด 22,080.- นายอนุรักษ� เขียวรอด 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
9 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 23,700.- เฉพาะเจาะจง น.ส.วาสนา ผาดแผ�ว 23,700.- น.ส.วาสนา ผาดแผ�ว 23,700.- เสนอราคาต่ําสุด 

10 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,980.- เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร� โอฬารศาสตร� 22,980.- นายวัชรินทร� โอฬารศาสตร� 22,980.- เสนอราคาต่ําสุด 
11 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายศิลปะช�วง คังฆะ 22,380.- นายศิลปะช�วง คังฆะ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
12 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายเจือ จินดามณี 22,380.- นายเจือ จินดามณี 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
13 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายสนธยา นิลพันธุ� 22,380.- นายสนธยา นิลพันธุ� 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
14 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายสุธี  จันทร�ศิริ 22,080.- นายสุธี  จันทร�ศิร ิ 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  บุญกิจ 22,380.- นายเจรญิ  บุญกิจ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 

16 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายอดิพงษ�  สงนุ�ย 22,380.- นายอดิพงษ�  สงนุ�ย 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 

17 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 23,400.- เฉพาะเจาะจง นายสุรกิจ  ศรีขวัญแก�ว 23,400.- นายสุรกิจ  ศรีขวัญแก�ว 23,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

18 จ�างเหมาบุคคลเดือน เม.ย.61-มิ.ย 61 23,400.- เฉพาะเจาะจง นายวัฒนศักดิ์  สกุณา 23,400.- นายวัฒนศักดิ์  สกุณา 23,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 



 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

  ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
19 ถ�ายน้ํามันเครื่องรถกู�ชีพกู�ภัย 1,800.- เฉพาะเจาะจง อู�โฆษิตการช�าง 1,800.- อู�โฆษิตการช�าง 1,800.- เสนอราคาต่ําสุด 
20 ซ�อมเครื่องพ�นหมอกควัน 1,500.- เฉพาะเจาะจง นางจุฑา ช�วยสังข�แก�ว 1,500.- นางจุฑา ช�วยสังข�แก�ว 1,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
21 เช�าเหมาโตVะ เต็นท� เก�าอี้ 11,500.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 11,500.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 11,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
22 ปรับปรุงสนามกีฬา 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุชีพ  รักษาชล 8,000.- นายสุชีพ  รักษาชล 8,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
23 ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 42,250.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พจน�ชนันต�ปลอดใจกว�าง 42,250.- น.ส.พจน�ชนันต�ปลอดใจกว�าง 42,250.- เสนอราคาต่ําสุด 
24 ปUายกิจกรรมต�าง ๆ ศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต. 
7,830.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 7,830.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 7,830.- เสนอราคาต่ําสุด 

25 เช�าเหมาโตVะ เต็นท� เครื่องเสียง  35,000.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 35,000.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 35,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
26 ปUายประชาพันธ�โครงการผู�สูงอายุ 6,020.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 6,020.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 6,020.- เสนอราคาต่ําสุด 
27 ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 52,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พจน�ชนันต�ปลอดใจกว�าง 52,500.- น.ส.พจน�ชนันต�ปลอดใจกว�าง 52,500.- เสนอราคาต่ําสุด 
28 ตัดชุด EMS 40,000.- เฉพาะเจาะจง ไทย อามี ่ 40,000.- ไทย อามี ่ 40,000.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม  2561 
องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 น้ําดื่มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 5,915.- เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบ�านตูน 5,915.- น้ําดื่มบ�านตูน 5,915.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 วัสดุ อุปกรณ�โครงการให�ความรู�

เรื่องประโยชน�ทับซ�อนแก�บุคลากร 
600.- เฉพาะเจาะจง อําพรคุรุภัณฑ� 600.- อําพรคุรุภัณฑ� 600.- เสนอราคาต่ําสุด 

3 วัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 23,120.- เฉพาะเจาะจง อําพรคุรุภัณฑ� 23,120.- อําพรคุรุภัณฑ� 23,120.- เสนอราคาต่ําสุด 
4  วัสดุก�อสร�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 29,945.- เฉพาะเจาะจง อัฐวัสดุภัณฑ� 29,945.- อัฐวัสดุภัณฑ� 29,945.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 หมึกเครื่องถ�ายเอกสาร 28,800.- เฉพาะเจาะจง ร�านเอส.ซี.เซอร�วิส 28,800.- ร�านเอส.ซี.เซอร�วิส 28,800.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 วัสดุหินผ ุ 63,000.- เฉพาะเจาะจง ณรงค�การยาง 63,000.- ณรงค�การยาง 63,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 อาหารเสริม (นม) เปHดเทอม 446,387.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ�โคนมพัทลุง 446,387.20 สหกรณ�โคนมพัทลุง 446,387.20  
8 ถังควบคุมแรงดัน 1,000 ลิตร 75,000.- เฉพาะเจาะจง จุฬาวิศวกรรม แอนด�

ซิสเต็มส� 
75,000.- จุฬาวิศวกรรม แอนด�ซิส

เต็มส� 
75,000.-  

9 วัสดุคอมพิวเตอร� (กองคลัง) 14,900.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 14,900.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 14,900.-  
10 วัสดุก�อสร�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 5,305.- เฉพาะเจาะจง อัฐวัสดุภัณฑ� 5,305.- อัฐวัสดุภัณฑ� 5,305.-  

 
 
 
 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

  ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ซ�อมเครื่องปรับอากาศ 3,200.- เฉพาะเจาะจง สมนึกเครื่องเย็น 3,200.- สมนึกเครื่องเย็น 3,200.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 จ�างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ 25,000.- เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยทักษิณ 25,000.- มหาวิทยาลัยทักษิณ 25,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 ซ�อมคอมพิวเตอร� 450.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 450.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 450.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 ซ�อมรถจักรยานยนต� (กองช�าง) 1,220.- เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ  ขําวิเศษ 1,220.- นายเสนาะ  ขําวิเศษ 1,220.- เสนอราคาต่ําสุด 
5  ซ�อมเครื่องปรับอากาศ (สํานักงานปลัด) 1,700.- เฉพาะเจาะจง สมนึกเครื่องเย็น 1,700.- สมนึกเครื่องเย็น 1,700.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 เปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่องรถยนต� 

 (กองช�าง)  
1,200.- เฉพาะเจาะจง อู�โฆษิตการช�าง 1,200.- อู�โฆษิตการช�าง 1,200.- เสนอราคาต่ําสุด 

7 ปUายโครงการให�ความรู�เรื่อง
ผลประโยชน�ทับซ�อนแก�บุคลากร 

510.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการ
พิมพ� 

510.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 510.- เสนอราคาต่ําสุด 

8 ติดตั้งระบบประปาหมู�ที่ 2 85,600.- เฉพาะเจาะจง บ.เคพี.เอส.เพาเวอร� 
เอ็นจิเนียริ่ง จก. 

85,600.- บ.เคพี.เอส.เพาเวอร� เอ็น
จิเนียริ่ง จก. 

85,600.- เสนอราคาต่ําสุด 

9 ซ�อมรถ JCB 13,300.- เฉพาะเจาะจง อู�โฆษิตการช�าง 13,300.- อู�โฆษิตการช�าง 13,300.- เสนอราคาต่ําสุด 
10 รถรับ-ส�ง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 64,200.- เฉพาะเจาะจง นายบุญเริก  หนักเกิด 64,200.- นายบุญเริก  หนักเกิด 64,200.- เสนอราคาต่ําสุด 
11 รถรับ-ส�ง โรงเรียนอนุบาล 74,100.- เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร�  ทองชู 74,100.- นายสุรินทร�  ทองชู 74,100.- เสนอราคาต่ําสุด 
12 ก�อสร�างอาคารผู�สูงอายุ 869,000.- เฉพาะเจาะจง บ.พี.ดับเบิ้ลยู.เอช.คอน

สตรัคชั่น จก. 
869,000.- บ.พี.ดับเบิ้ลยู.เอช.คอน

สตรัคชั่น จก. 
869,000.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 วัสดุ อุปกรณ� โครงการจัดทําลูก

ประคบ 
2,760.- เฉพาะเจาะจง พินิจโอสถ 2,760.- พินิจโอสถ 2,760.- เสนอราคาต่ําสุด 

2 วัสดุไฟฟUา 3,008.- เฉพาะเจาะจง จุฬาวิศวกรรม แอนด�ซิส
เต็มส� 

3,008.- จุฬาวิศวกรรม แอนด�ซิส
เต็มส� 

3,008.- เสนอราคาต่ําสุด 

3 วัสดุ อุปกรณ� โครงการพัฒนา
ทักษะเด็กเล็ก 

1,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 1,200.- หจก.เท็น 2009 1,200.- เสนอราคาต่ําสุด 

4 วัสดุ อุปกรณ�สาธิต ศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

3,848.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 3,848.- หจก.เท็น 2009 3,848.- เสนอราคาต่ําสุด 

5 กระดาษต�อเนื่องระบบประปา 6,850.- เฉพาะเจาะจง อรุณศรี 6,850.- อรุณศรี 6,850.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 ชุดโคมไฟฟUาสาธารณะ 50 ชุด 199,979.- เฉพาะเจาะจง จุฬาวิศวกรรม แอนด�ซิส

เต็มส� 
199,979.- จุฬาวิศวกรรม แอนด�ซิส

เต็มส� 
199,979.- เสนอราคาต่ําสุด 

7 ยางมะตอย 37,600.- เฉพาะเจาะจง นาพรุการค�า 37,600.- นาพรุการค�า 37,600.- เสนอราคาต่ําสุด 
8 วัสดุคอมพิวเตอร�ศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็ก  
9,860.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 9,860.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 9,860.- เสนอราคาต่ําสุด 

9 วัสดุคอมพิวเตอร� (กองศึกษา) 15,000.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 15,000.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 15,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
10 วัสดุก�อสร�างถนน ค.ส.ล.สายบ�าน

นายจําลอง-ทุ�งนาใน หมู�ที่ 1 
355,385.- เฉพาะเจาะจง หจก.ส.วาณิชย� 

คอนกรีต 
355,385.- หจก.ส.วานิชย� คอนกรตี 355,385.- เสนอราคาต่ําสุด 

11 วัคซีนปUองกันโรคพิษสุนัขบ�า 9,000.- เฉพาะเจาะจง อิทธิเดชการแพทย� 9,000.- อิทธิเดชการแพทย� 9,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
12 วัสดุเครื่องเล�นเด็กเล็ก  58,025.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 58,025.- หจก.เท็น 2009 58,025.- เสนอราคาต่ําสุด 

  
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน  2561 
องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

  ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร� 450.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 450.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 450.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 ปUายโครงการเรียนรู�ปราชญ�ชาวบ�าน 740.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 740.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 740.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 ตรายาง (กองช�าง) 1,140.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 1,140.- หจก.เท็น 2009 1,140.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 ปUายไวนิลโครงการดอกจูดบาน 1,275.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 1,275.- โรงพิมพ�ชะอวดการพิมพ� 1,275.- เสนอราคาต่ําสุด 
5   เกียรติบัตร 800.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 800.- หจก.เท็น 2009 800.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 ประกอบอาหารพร�อมเครื่องดื่ม 3,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 3,000.- น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 3,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 ปรับปรุง ซ�อมแซม ต�อเติมห�องเรียน 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
72,000.- เฉพาะเจาะจง จิราพรพาณิชย� 72,000.- จิราพรพาณิชย� 72,000.- เสนอราคาต่ําสุด 

8 ซ�อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 
โรงเรียนอนุบาล อบต. 

9,000.- เฉพาะเจาะจง จิราพรพาณิชย� 9,000.- จิราพรพาณิชย� 9,000.- เสนอราคาต่ําสุด 

9 ปรับปรุงถนนไสสีทอง-ท�าจีน-บ�าน
ปลายดิน หมู�ที่ 3, 4 

658,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.สาธิตธุรกิจก�อสร�าง 658,000.- หจก.สาธิตธุรกิจก�อสร�าง 658,000.- เสนอราคาต่ําสุด 

10 งานโครงการดอกจูดบาน 78,645.- เฉพาะเจาะจง นายสุชีพ  รักษาชล 78,645.- นายสุชีพ  รักษาชล 78,645.- เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 

      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 



 

 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 วัสดุก�อสร�าง ค.ส.ล. สายบ�าน

นายสัมผัส-พรุควนเงิน ม.2 
164,687.- เฉพาะเจาะจง หจก.ส.วานิชย�

คอนกรีต 
164,687.- หจก.ส.วานิชย�คอนกรีต 164,687.- เสนอราคาต่ําสุด 

2 วัสดุคอมพิวเตอร� 9,200.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 9,200.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 9,200.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 วัสดุก�อสร�าง ค.ส.ล.สายแยกบ�อ

ล�อ-ทุ�งควนตก ม.2 
131,467.- เฉพาะเจาะจง หจก.ส.วานิชย�

คอนกรีต 
131,467.- หจก.ส.วานิชย�คอนกรีต 131,467.- เสนอราคาต่ําสุด 

4 เครื่องสํารองไฟคอมพิวเตอร� 13,800.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 13,800.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 13,800.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 ชุดกีฬา 24,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุชีพ  รักษาชล 24,000.- นายสุชีพ  รักษาชล 24,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 วัสดุสํานักงาน 33,057.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 33,057.- หจก.เท็น 2009 33,057.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 เมล็ดพันธุ�พืชต�าง ๆ  10,005.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 10,005.- หจก.เท็น 2009 10,005.- เสนอราคาต่ําสุด 

  
 
 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

  ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,620.- เฉพาะเจาะจง นายยุทธพงศ� บุญกุศล 22,620.- นายยุทธพงศ� บุญกุศล 22,620.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,020.- เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีย� จันทว ี 22,020.- น.ส.รัชนีย� จันทว ี 22,020.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยพร แก�วเรืองฤทธิ์ 22,380.- น.ส.ธันยพร แก�วเรืองฤทธิ์ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 25,620.- เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ทรงอาวุธ 25,620.- นายวัชระ ทรงอาวุธ 25,620.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายประพันธ� รุ�งเอียด 22,080.- นายประพันธ� รุ�งเอียด 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม เจือบุญ 22,380.- นายบุญธรรม เจือบุญ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายไพสาน สังข�แก�ว 22,080.- นายไพสาน สังข�แก�ว 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
8 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ� เขียวรอด 22,080.- นายอนุรักษ� เขียวรอด 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 
9 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 23,700.- เฉพาะเจาะจง น.ส.วาสนา ผาดแผ�ว 23,700.- น.ส.วาสนา ผาดแผ�ว 23,700.- เสนอราคาต่ําสุด 

10 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,980.- เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร� โอฬารศาสตร� 22,980.- นายวัชรินทร� โอฬารศาสตร� 22,980.- เสนอราคาต่ําสุด 
11 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายศิลปะช�วง คังฆะ 22,380.- นายศิลปะช�วง คังฆะ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
12 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายเจือ จินดามณี 22,380.- นายเจือ จินดามณี 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
13 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายสนธยา นิลพันธุ� 22,380.- นายสนธยา นิลพันธุ� 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 
14 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,080.- เฉพาะเจาะจง นายสุธี  จันทร�ศิริ 22,080.- นายสุธี  จันทร�ศิร ิ 22,080.- เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  บุญกิจ 22,380.- นายเจรญิ  บุญกิจ 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 

16 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 22,380.- เฉพาะเจาะจง นายอดิพงษ�  สงนุ�ย 22,380.- นายอดิพงษ�  สงนุ�ย 22,380.- เสนอราคาต่ําสุด 

17 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 23,400.- เฉพาะเจาะจง นายสุรกิจ  ศรีขวัญแก�ว 23,400.- นายสุรกิจ  ศรีขวัญแก�ว 23,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

18 จ�างเหมาบุคคลเดือน ก.ค.61-ก.ย 61 23,400.- เฉพาะเจาะจง นายวัฒนศักดิ์  สกุณา 23,400.- นายวัฒนศักดิ์  สกุณา 23,400.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 



 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ยางมะตอย 37,600.- เฉพาะเจาะจง นาพรุการค�า 37,600.- นาพรุการค�า 37,600.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 วัสดุสํานักงาน (กองช�าง) 20,845.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 20,845.- หจก.เท็น 2009 20,845.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 วัสดุงานบ�านงานครัว (กองช�าง) 12,635.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 12,635.- หจก.เท็น 2009 12,635.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 วัสดุก�อสร�างถนน ค.ส.ล.สายวดั 

กุมแป-ดอนบาก ม.5 
248,401.- เฉพาะเจาะจง หจก.ส.วานิชย� 

คอนกรีต  
248,401.- หจก.ส.วานิชย� คอนกรีต  248,401.- เสนอราคาต่ําสุด 

5 วัสดุก�อสร�างบ�านผู�ประสบภัย 9,150.- เฉพาะเจาะจง ร�านอัฐวัสดุภัณฑ� 9,150.- ร�านอัฐวัสดุภัณฑ� 9,150.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 วัสดุคอมพิวเตอร� (กองช�าง) 6,350.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 6,350.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 6,350.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 วัสดุสํานักงาน  14,275.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 14,275.- หจก.เท็น 2009 14,275.- เสนอราคาต่ําสุด 
8 หมึกถ�ายเอกสาร 28,800.- เฉพาะเจาะจง ร�านเอส.ซี.เซอร�วิส 28,800.- ร�านเอส.ซี.เซอร�วิส 28,800.-  
9 วัสดุคอมพิวเตอร� (สํานักปลัด) 44,530.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 44,530.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 44,530.-  

10 เครื่องตัดหญ�า จํานวน 3 เครื่อง 28,500.- เฉพาะเจาะจง บ.เรืองรินสมาร�ท 
ฟาร�มเมอร� จํากัด 

28,500.- บ.เรืองรินสมาร�ท ฟาร�ม
เมอร� จํากัด 

28,500.- เสนอราคาต่ําสุด 

11 เครื่องจักรกล 56,000.- เฉพาะเจาะจง รุ�งไดนาโม 56,000.- รุ�งไดนาโม 56,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
  
 
      (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
              (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)               (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                  นักวิชาการพัสดุ                  ผู�อํานวยการกองคลัง      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน  2561 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ ผู�เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 วัสดุคอมพิวเตอร� 13,050.- เฉพาะเจาะจง เฟHร�สคอมพิวเตอร� 13,050.- เฟHร�สคอมพิวเตอร� 13,050.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 วัสดุไฟฟUา 35 รายการ 60,086.- เฉพาะเจาะจง ร�านไฟฟUานายหมึก 60,086.- ร�านไฟฟUานายหมึก 60,086.- เสนอราคาต่ําสุด 
3 วัสดุของรางวัล 10,700.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 10,700.- หจก.เท็น 2009 10,700.- เสนอราคาต่ําสุด 
4  วัสดุยางมะตอย 75,200.- เฉพาะเจาะจง นาพรุการค�า 75,200.- นาพรุการค�า 75,200.- เสนอราคาต่ําสุด 
5 วัสดุประปา 90,874.- เฉพาะเจาะจง หจก.ส.วานิชย� 

คอนกรีต 
90,874.- หจก.ส.วานิชย� คอนกรีต 90,874.- เสนอราคาต่ําสุด 

6 แบตเตอรี่รถยนต� (กองช�าง) 5,400.- เฉพาะเจาะจง อู�โฆษิตการช�าง 5,400.- อู�โฆษิตการช�าง 5,400.- เสนอราคาต่ําสุด 
7 วัสดุงานบ�านงานครัว (สํานัก) 35,805.- เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 35,805.- หจก.เท็น 2009 35,805.- เสนอราคาต่ําสุด 
8 อาหารเสริม (นม) ปHดเทอม 76,479.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ�โคนมพัทลุง 76,479.60 สหกรณ�โคนมพัทลุง 76,479.60  
9 จัดซื้อรถยนต� 1 คัน (กองช�าง)  454,000.- เฉพาะเจาะจง บ.จ.วินิจ จํากัด  454,000.- บ.จ.วินิจ จํากัด  454,000.-  

  
 
 
 
            (ลงชื่อ)......สุภาวดี   โอพริก......               (ลงชื่อ)......พรพนิต   แสงเจริญ......           พันตํารวจเอก......พิทักษ�   คลังจันทร�..... 
                   (นางสาวสุภาวดี  โอพริก)                (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                               (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                        นักวิชาการพัสดุ         ผู�อํานวยการกองคลัง       นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดจ�างในรอบเดือน กันยายน  2561 
องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านตูลตําบลชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที่ งานจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจ�าง ผู�เสนอราคา 

  ราคาที่เสนอ 
(บาท) 

ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา(บาท) 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ประกอบอาหารพร�อมเครื่องดื่ม  10,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 10,000.- น.ส.พจน�ชนันต� ปลอดใจกว�าง 10,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
2 โครงการติดตั้งขยายระบบเสียงตาม

สาย 
496,000.- เฉพาะเจาะจง บ.รักษ�สยามกรุVป จํากัด 496,000.- บ.รักษ�สยามกรุVป จํากัด 496,000.- เสนอราคาต่ําสุด 

3 ถ�ายเอกสารพร�อมเข�าเล�ม 8,400.- เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซอร�วิส 8,400.- เอ็น.เค.เซอร�วิส 8,400.- เสนอราคาต่ําสุด 
4 ซ�อมระบบประปา ม.1, 4 45,070 เฉพาะเจาะจง จุฬาวิศวกรรม แอนด� 

ซิสเต็มส� 
45,070 จุฬาวิศวกรรม แอนด� ซิส

เต็มส� 
45,070 เสนอราคาต่ําสุด 

5 ปUาย อบต.บ�านตูล 18,000.- เฉพาะเจาะจง จิราพรพาณิชย� 18,000.- จิราพรพาณิชย� 18,000.- เสนอราคาต่ําสุด 
6 ซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร� (โน�ตบุค) 7,250.- เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิออโต�ไลท�   

ซิสเต็ม 
7,250.- หจก.สิทธิออโต�ไลท�   ซิส

เต็ม 
7,250.- เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
              (ลงชื่อ)......สภุาวดี    โอพริก......   (ลงชื่อ)......พรพนิต    แสงเจรญิ......         พันตํารวจเอก.....พิทักษ�   คลังจันทร�...... 
                      (นางสาวสภุาวดี  โอพริก)    (นางพรพนิต  แสงเจริญ)                              (พิทักษ�  คลังจันทร�) 
                          นักวิชาการพัสดุ       ผู�อํานวยการกองคลัง     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 

 

 

 

 


