
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 
เร่ือง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน   มิถุนายน  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  มิถุนายน  
2556 ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.1แนบท้ายประกาศนี้ 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    9  กรกฎาคม  2556   เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   9  กรกฎาคม   พ.ศ. 2556 
 

ไพเราะ เอียดบัว 
(นางสาวไพเราะ  เอียดบัว)  

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 



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

 

ล าดับที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาที่พิจารณา

คัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือสูงกว่าราคากลาง 

(+สูง) (-ต่ ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 10 219,046.- 219,046.- 219,046.- - - 
2 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 2 48,000.- 48,000.- 48,000.- - - 
3 จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 1 102,000.- 102,000.- 91,970.- - - 
4 จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - - - 
5 จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - - - 
6 จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - - - 
7 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ - - - - - - 
8 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเลคทรอนิกค์ - - - - - - 
 รวม 13 369,046.- 369,046.- 359,016.- 359,016.- - 
      -  

 

ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจ าเดือน   มิถุนายน  2556  ) 
               เผยแพร่  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2556   โดยวิธ ี       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  มิถุนายน  2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

1. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,001.- ตกลงราคา หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 7,001.- หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 7,001.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

2. ค่าจ้างเหมาโครงการติดตั้งประตู
เหล็กดัดและช่องแสง พร้อมงาน
ปรับปรุงรั้วและประตูเข้า – ออก 

32,000.- ตกลงราคา นายศักดิ์ชัย  ถาวระ 32,000.- นายศักดิ์  ถาวระ 32,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

3. จัดซ้ือชุดกีฬา พร้อมสกรีน 10,000.- ตกลงราคา เอส.ซี.ที.กรุ๊ป 10,000.- เอส.ซี.ที.กรุ๊ป 10,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

4. จัดซ้ือเครื่องท าน้ าเย็น 3,890.- ตกลงราคา เจ.บี.เครื่องกรองน้ า 3,890.- เจ.บี.เครื่องกรองน้ า 3,890.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

 
 
 



-2- 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

5. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องพิมพ์) 

5,580.- ตกลงราคา พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 5,580.- พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 5,580.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

6. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 18,610.- ตกลงราคา หจก.สยามจัสมิน ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ 18,610.- หจก.สยามจัสมิน ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ 18,610.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

7. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในการทาสี 5,730.- ตกลงราคา นายชัยยศ  ไชยรักษ์ 5,730.- นายชัยยศ  ไชยรักษ์ 5,730.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

8. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 6,020.- ตกลงราคา นายชัยยศ  ไชยรักษ์ 6,020.- นายชัยยศ  ไชยรักษ์ 6,020.- 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. จัดซ้ือวัสดุกีฬา 83,995.- ตกลงราคา พิทยาภัณฑ์สปอร์ต 83,995.- พิทยาภัณฑ์สปอร์ต 83,995.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

10. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 52,220.- ตกลงราคา หจก.สยามจัสมิน ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ 52,220.- หจก.สยามจัสมิน ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ 52,220.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

11. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 26,000.- ตกลงราคา บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 26,000.- บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 26,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

12. ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอ
สะพานท่อลอด หมู่ท่ี 9 

16,000.- ตกลงราคา นายวันชัย  เจียรวรรณ 16,000.- นายวันชัย  เจียรวรรณ 16,000.- 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 

13. จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 102,000.- สอบราคา - หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 
- อวยพรวิทยาภัณฑ์ 
 

91,970.- 
96,090.- 

หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 91,970.- 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

 
 
 

 (ลงช่ือ)                 ปริยภัทร  นิจนารถ             ผู้รายงาน 
(นางปริยภัทร  นิจนารถ) 

ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสด ุ
วันท่ี     9  กรกฎาคม  2556 

 


