
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 จ้างเหมาบริการ (แม่บา้น) ศพด.
48,000.00       เฉพาะเจาะจง คุณกาญจนา  เอยีดชุม 48,000.00     คุณกาญจนา  เอยีดชุม 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
116/62 ลว. 1 เม.ย.
62

2 จ้างเหมาบริการ (ผช.ธุรการช่าง)
48,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน์ นุ่นมั่น 48,000.00     นางสาวธัญญรัตน์ นุ่นมั่น 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
117/62 ลว. 1 เม.ย.
62

3 จ้างเหมาบริการ (คนงานเกบ็ขยะ)
48,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุธิพงษ์  ใหมจุย้ 48,000.00     นายสุธิพงษ์  ใหมจุย้ 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
118/62 ลว. 1 เม.ย.
62

4 จ้างเหมาบริการ (แม่บา้น ศพด.)
48,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.อรุอมุา  ไข่ทองแกว้ 48,000.00     น.ส.อรุอมุา  ไข่ทองแกว้ 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
119/62 ลว. 1 เม.ย.
62

5 จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป)
48,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ไชยเดช 48,000.00     นายอนันต์ ไชยเดช 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
120/62 ลว. 1 เม.ย.
62

6 จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป)
48,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธรรมรงค์ เจือบญุ 48,000.00     นายธรรมรงค์ เจือบญุ 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
121/62 ลว. 1 เม.ย.
62

7 จ้างเหมาบริการ (แม่บา้น) สนง.
48,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอมุาภรณ์ หนูแปน้ 48,000.00     นางอมุาภรณ์ หนูแปน้ 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
122/62 ลว. 1 เม.ย.
62

8 จา้งเหมาบริการ(จนท.ประชาสัมพันธ)์
48,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา ใจดี 48,000.00     นางสาวสุกญัญา ใจดี 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
123/62 ลว. 1 เม.ย.
62

9 จา้งเหมาบริการ(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)
48,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพมิล หลีวิจิตร 48,000.00     นางสาวพรพมิล หลีวิจิตร 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
124/62 ลว. 1 เม.ย.
62

10 จ้างเหมาบริการ (แผนที่ภาษีฯ)
48,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ รักษาชล 48,000.00     นายณัฐวุฒิ รักษาชล 48,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
125/62 ลว. 1 เม.ย.
62

11 ครุภณัฑ์ส านักงาน (สป.) งบ 61
86,000.00       เฉพาะเจาะจง

นครศรีธรรมราช
เฟอร์นิเจอร์ 86,000.00     

นครศรีธรรมราช
เฟอร์นิเจอร์ 86,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
126/62 ลว. 4 เม.ย.
62

12 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction
19,500.00       เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 19,500.00     บอ่ล้อ ไอที 19,500.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
128/62 ลว. 9 เม.ย.
62

13 คอมพวิเตอร์ PC 
30,000.00       เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 30,000.00     บอ่ล้อ ไอที 30,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
129/62 ลว. 9 เม.ย.
62

14 จ้างเหมาบริการ (บนัทึกข้อมูลฯ)
8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางรัติกาล 8,000.00        นางรัติกาล 8,000.00         เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
127/62 ลว. 9 เม.ย.
62

15 วัสดุคอมพวิเตอร์ (คลัง)
37,680.00       เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 37,680.00     บอ่ล้อ ไอที 37,680.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
130/62 ลว. 9 เม.ย.
62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนเมษายน 2562

เลขที่ใบส่ังซ้ือ/จา้ง และ
สัญญา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง

การเสนอราคา กาพจิารณา
เหตุผลที่คัดเลือก

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนเมษายน 2562

เลขที่ใบส่ังซ้ือ/จา้ง และ
สัญญา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง

การเสนอราคา กาพจิารณา
เหตุผลที่คัดเลือก

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์

16 ปา้ยไวนิล (เด็กจมน้ า)
675.00            เฉพาะเจาะจง สมิทธิ์ งานปา้ย 675.00           สมิทธิ์ งานปา้ย 675.00            เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
138/62 ลว. 11 
เม.ย.62

17 คู่มือ อปุกรณ์ต่างๆ
8,000.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 8,000.00        บอ่ล้อ ไอที 8,000.00         เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
139/62 ลว. 11 
เม.ย.62

18 ตกแต่งสถานที่
4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ สงสม 4,000.00        นายวิโรจน์ สงสม 4,000.00         เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
140/62 ลว. 11 
เม.ย.62

19 อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม
14,300.00       เฉพาะเจาะจง นางรุ่งณภา  ชูคง 14,300.00     นางรุ่งณภา  ชูคง 14,300.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
141/62 ลว. 11 
เม.ย.62

20 ซ่อมบ ารุงวัสดุยานพาหนะ
28,800.00       เฉพาะเจาะจง อูป่ยิะ 28,800.00     อูป่ยิะ 28,800.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
156/62 ลว. 29 
เม.ย.62

21 วัสดุส านักงาน (ศพด.)
5,000.00         เฉพาะเจาะจง เอ บุค๊ 5,000.00        เอ บุค๊ 5,000.00         เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
149/62 ลว. 25 
เม.ย.62

22 วัสดุส านักงาน (กศ.)
50,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุดใจ 50,000.00     ร้านสุดใจ 50,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
150/62 ลว. 25 
เม.ย.62

23 วัสดุงานบา้นงานครัว
75,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุดใจ 75,000.00     ร้านสุดใจ 75,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
151/62 ลว. 25 
เม.ย.62

24 ปา้ยไวนิล (หมอหมู่บา้น)
432.00            เฉพาะเจาะจง สมิทธิ์ งานปา้ย 432.00           สมิทธิ์ งานปา้ย 432.00            เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
142/62 ลว. 19 
เม.ย.62

25 ชุดและอปุกรณ์
42,500.00       เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 42,500.00     บอ่ล้อ ไอที 42,500.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
143/62 ลว. 19 
เม.ย.62

26 อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม
26,000.00       เฉพาะเจาะจง นางหนูรมย ์ทองค า 26,000.00     นางหนูรมย ์ทองค า 26,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
144/62 ลว. 19 
เม.ย.62

27 วัสดุ/อปุกรณ์ไฟฟา้
14,885.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไฟฟา้นายหมึก 14,885.00     ร้านไฟฟา้นายหมึก 14,885.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
145/62 ลว. 22 
เม.ย.62

28 ปา้ยไวนิล (อบรมจัดเกบ็ภาษ)ี
432.00            เฉพาะเจาะจง สมิทธิ์ งานปา้ย 432.00           สมิทธิ์ งานปา้ย 432.00            เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
146/62 ลว. 22 
เม.ย.62

29 วัสดุเอกสารประกอบ
13,000.00       เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 13,000.00     บอ่ล้อ ไอที 13,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
147/62 ลว. 22 
เม.ย.62

30 อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม
11,000.00       เฉพาะเจาะจง นางหนูรมย ์ทองค า 11,000.00     นางหนูรมย ์ทองค า 11,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
148/62 ลว. 22 
เม.ย.62



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนเมษายน 2562

เลขที่ใบส่ังซ้ือ/จา้ง และ
สัญญา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง

การเสนอราคา กาพจิารณา
เหตุผลที่คัดเลือก

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์

31 ปา้ยไวนิล (ค.คุณธรรมวัฒนธรรมฯ)
2,700.00         เฉพาะเจาะจง สมิทธิ์ งานปา้ย 2,700.00        สมิทธิ์ งานปา้ย 2,700.00         เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
152/62 ลว. 24 
เม.ย.62

32 เช่าเคร่ืองเสียง
9,800.00         เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ สงสม 9,800.00        นายวิโรจน์ สงสม 9,800.00         เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
153/62 ลว. 24 
เม.ย.62

33 อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม
40,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี โต๊ะแดง 40,000.00     นางสุมาลี โต๊ะแดง 40,000.00       เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 
154/62 ลว. 24 
เม.ย.62

34 วัสดุกฬีา
100,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุดใจ 100,000.00   ร้านสุดใจ 100,000.00    เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
155/62 ลว. 25 
เม.ย.62

35 ม่านปรับแสง 43,500.00       เฉพาะเจาะจง เค เอส เซอร์วิสกรุ๊ป 43,500.00     เค เอส เซอร์วิสกรุ๊ป 43,500.00       เสนอราคาต่ าสุด
ศศิผ้าม่าน 49,590.00     ศศิผ้าม่าน
ร้านสกาลา 46,980.00     ร้านสกาลา

36
กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นกลาง 
ม.9 500,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สมชายกอ่สร้าง 2015 496,000.00   หจก.สมชายกอ่สร้าง 2015 496,000.00    เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 28/62 
ลว. 23 เม.ย.62

หจก.ช.ทรัพยท์วีกจิรุ่งเรือง 497,000.00   หจก.ช.ทรัพยท์วีกจิรุ่งเรือง

37
กอ่สร้างถนน คสล.สายใต้สายไฟ 
ม.7 500,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกจิรุ่งเรือง 495,000.00   หจก.ภทัรกจิรุ่งเรือง 495,000.00    เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 29/62 
ลว. 24 เม.ย.62

หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 495,500.00   

38
ปรับปรุงสถานที่ต้ังขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม 420,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุริยา มะลิวงค์ 420,000.00   นายสุริยา มะลิวงค์ 420,000.00    เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 23/62 
ลว. 2 เม.ย.62

หจก.กวินภคัการกอ่สร้าง 425,000.00   

39
กอ่สร้างถนน คสล.สายชลประทาน
 สาย 5 หมู่ 4 500,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  มีแต้ม 496,000.00   นายวิชิต  มีแต้ม 496,000.00    เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 24/62 
ลว. 19 เม.ย.62

นายวิรัช พนัธศักด์ิ 497,000.00   

40
กอ่สร้างถนน คสล.สายเสริมเจริญ
สุข ม.10 500,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรภผูา โยธากจิ 495,000.00   หจก.เพชรภผูา โยธากจิ 495,000.00    เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 26/62 
ลว. 22 เม.ย.62

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
157/62 ลว. 29 
เม.ย.62



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนเมษายน 2562

เลขที่ใบส่ังซ้ือ/จา้ง และ
สัญญา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง

การเสนอราคา กาพจิารณา
เหตุผลที่คัดเลือก

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์

ร้านสมบติัการค้า 496,400.00   

41
กอ่สร้างถนน คสล.สายหลังวัดควน
ดินแดง ม.8 500,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.กอบโชคกอ่สร้าง 495,000.00   หจก.กอบโชคกอ่สร้าง 495,000.00    เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 27/62 
ลว. 23 เม.ย.62

หกจ.กฤตชัยกอ่สร้าง 496,000.00   

นักวิชาการพสัดุ ผู้อ านวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).......................................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)...................................................... ผู้รายงาน
(นางภมุรี  วิชัย) (นางธันยช์นก  เหลือสม)


