
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 
เร่ือง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน   เมษายน  พ.ศ.  2556 
-------------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 1 และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540  โดย
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้ เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่
คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน  

 

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวและเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสแลตรวจสอบ ได้
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา    จึงขอประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  
2556 ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.1แนบท้ายประกาศนี้ 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    10  พฤษภาคม  2556   เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   10  พฤษภาคม   พ.ศ. 2556 
 

ไพเราะ  เอียดบัว 
(นางสาวไพเราะ  เอียดบัว)  

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 



งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ./เทศบาล/อบต.      ก าแพงเซา           
ประจ าเดือน เมษายน  2556 

 

ล าดับที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาที่พิจารณา

คัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือสูงกว่าราคากลาง 

(+สูง) (-ต่ ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 9 65,918.- 65,918.- 65,918.- - - 
2 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 11 280,962.- 280,962.- 280,962.- - - 
3 จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - - - - 
4 จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - - - 
5 จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - - - 
6 จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - - - 
7 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ - - - - - - 
8 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเลคทรอนิกค์ - - - - - - 
 รวม 20 346,880.- 346,880.- 346,880.- - - 
        

 

ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจ าเดือน   เมษายน  2556  ) 
               เผยแพร่  เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม  2556   โดยวธิี        ติดประกาศ,ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (www.kampangsao.go.th)     
              ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ       

 
(ลงชื่อ)            ปริยภัทร  นิจนารถ          ผู้รายงาน 

(นางปริยภัทร  นิจนารถ) 
ต าแหน่ง          นักวิชาการพัสดุ      

 

http://www.kampangsao.go.th/


แบบ สขร. 1 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 750.- ตกลงราคา นายอุเทน  ขุนรักษ์ 750.- นายอุเทน  ขุนรักษ์ 750.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

2. ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 

8,100.- ตกลงราคา นางสมศรี  พุทธพฤกษ์ 8,100.- นางสมศรี  พุทธพฤกษ์ 8,100.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

3. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,800.- ตกลงราคา นางสาวจุรี  หนูเอียด 2,800.- นางสาวจุรี  หนูเอียด 2,800.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

4. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,350.- ตกลงราคา ร้านนิวเพื่อนเกษตร 12,350.- ร้านนิวเพื่อนเกษตร 12,350.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

5. จัดซ้ือวัสดุ 2,308.- ตกลงราคา หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 2,308.- หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 2,308.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

6. ค่าจ้างเหมารถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน บน 8416 
นครศรีธรรมราช 

4,080.- ตกลงราคา นายอดุลย์  เชิดศิริกาญจน์ 4,080.- นายอดุลย์  เชิดศิริกาญจน์ 4,080.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

7. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,800.- ตกลงราคา นายศาสตรา  รัตนรัตน์ 2,800.- นายศาสตรา  รัตนรัตน์ 2,800.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

8. ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนและสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต าบลก าแพงเซา 

99,000.- ตกลงราคา นายชัยยศ  ไชยรักษ์ 99,000.- นายชัยยศ  ไชยรักษ์ 99,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

9. จัดซ้ือเครื่องแต่งกายอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

15,750.- ตกลงราคา นายชาย  พรหมดวง 15,750.- นายชาย  พรหมดวง 15,750.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

10. จัดซ้ือน้ าดื่ม 1,170.- ตกลงราคา นายสมใจ  ลายวิลัย 1,170.- นายสมใจ  ลายวิลัย 1,170.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

11. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13,990.- ตกลงราคา หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 13,990.- หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 13,990.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

12. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,680.- ตกลงราคา หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 6,680.- หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 6,680.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

13. ค่าจ้างเหมาด าเนินการฝึกอบรม
โครงการครอบครัวเข็มแข็ง 

54,000.- ตกลงราคา นางสาวเฉลิมขวัญ  ศิวายพราหมณ์ 54,000.- นางสาวเฉลิมขวัญ  ศิวายพราหมณ์ 54,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

14. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,370.- ตกลงราคา พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 8,370.- พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 8,370.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

15. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,500.- ตกลงราคา นางสุวรรณา  ช่อผกา 2,500.- นางสุวรรณา  ช่อผกา 2,500.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

16. ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร,อาหารว่าง 
พร้อมเครื่องดื่ม 

6,800.- ตกลงราคา นายประนอม  หัสภาค 6,800.- นายประนอม  หัสภาค 6,800.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ

ที ่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

17. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 600.- ตกลงราคา นายอุเทน  ขุนรักษ์ 600.- นายอุเทน  ขุนรักษ์ 600.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

18. ค่าจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 

40,000.- ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์  โบกขรณี 40,000.- นายเกียรติศักดิ์  โบกขรณี 40,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

19. ค่าจ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายบ้านหยวด หมู่ท่ี 4 – 
วังแพ  หมู่ท่ี 8 

50,000.- ตกลงราคา นายมนิตย์  นาควานิช 50,000.- นายมนิตย์  นาควานิช 50,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

20. ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ริมทางบริเวณถนนสายหลักและถนน
สายรอง 

14,832.- ตกลงราคา นายสุรศักดิ์  โมควงศ์ 14,832.- นายสุรศักดิ์  โมควงศ์ 14,832.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

 
(ลงช่ือ)                ปริยภัทร  นิจนารถ            ผู้รายงาน 

(นางปริยภัทร  นิจนารถ) 
ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสด ุ

วันท่ี     10  พฤษภาคม   2556 


