
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 
เร่ือง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  2555 
-------------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 1 และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง
ก าหนดให้ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  2540  โดย
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลก ารพิจารณาการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่
คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน  

 

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวและเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสแลตรวจสอบ ได้
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา    จึงขอประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  
2555 ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.1แนบท้ายประกาศนี้ 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    18  มกราคม   พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   18  มกราคม   พ.ศ. 2556 
 

ไพเราะ  เอียดบัว 
(นางสาวไพเราะ     เอียดบัว)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 



งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ./เทศบาล/อบต.      ก าแพงเซา           
ประจ าเดือน ธันวาคม  2555 

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาที่พิจารณา

คัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือสูงกว่าราคากลาง 

(+สูง) (-ต่ ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 6 33,280.- 33,280.- 33,280.- - - 
2 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 13 235,750.- 235,750.- 235,750.- - - 
3 จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - - - - 
4 จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - - - 
5 จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - - - 
6 จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - - - 
7 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ - - - - - - 
8 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเลคทรอนิกค์ - - - - - - 
 รวม 19 269,030.- 269,030.- 269,030.- - - 
        

 

ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจ าเดือน   ธันวาคม  2555  ) 
               เผยแพร่  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2556   โดยวิธี        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 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2555 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

1. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(ผงหมึกถ่าย
เอกสาร) 

13,500.- ตกลงราคา นายอนันทโชติ  จันทร์คง 13,500.- นายอนันทโชติ  จันทร์คง 13,500.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาจ้างและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

2. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน บน 8416 
นครศรีธรรมราช 

22,450.- ตกลงราคา นายอดุลย์  เชิดศิริกาญจน์ 
 

22,450.- นายอดุลย์  เชิดศิริกาญจน์ 
 

22,450.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

3. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,610.- ตกลงราคา นายพีรวุฒิ  ทองกัน 
 

2,610.- นายพีรวุฒิ  ทองกัน 
 

2,610.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

4. จัดซ้ือพลุ 5,415.- ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  สมเปลี่ยน 
 

5,415.- นายสวัสด์ิ  สมเปลี่ยน 
 

5,415.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2555 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

6. จ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 28,800.- ตกลงราคา นางสาวรุ่งทิวา  พูลสวัสด์ิ 28,800.- นางสาวรุ่งทิวา  พูลสวัสด์ิ 28,800.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาจ้างและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

7. จ้างเหมาติดต้ัง เต้นท์ เก้าอี้ 7,500.- ตกลงราคา นายณรงค์  หนุมาศ 
 

7,500.- นายณรงค์  หนุมาศ 
 

7,500.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

8. จ้างเหมาท าการติดต้ังเวทีพร้อม
อุปกรณ์แสง สี เสียง 

55,000.- ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์  คชรัตน์ 
 

55,000.- นายเกียรติศักดิ์  คชรัตน์ 
 

55,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

9. จ้างเหมาท าการตกแต่งสถานท่ี 20,000.- ตกลงราคา นายวิโรจน์  ภูมิชาติ 
 

20,000.- นายวิโรจน์  ภูมิชาติ 
 

20,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

10. จ้างเหมาเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
บวงสรวง 

17,000.- ตกลงราคา นายชนินทร์  เติมศิริรัตน์ 
 

17,000.- นายชนินทร์  เติมศิริรัตน์ 
 

17,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2555 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

11. จ้างเหมาท าการตกแต่งเวที 15,000.- ตกลงราคา นายสุพจน์  สังขพันธุ์ 15,000.- นายสุพจน์  สังขพันธุ์ 15,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาจ้างและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

12. จ้างเหมาท าอาหาร 23,000.- ตกลงราคา นางบุญรอบ  ไชยรักษ์ 
 

23,000.- นางบุญรอบ  ไชยรักษ์ 
 

23,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

13. จ้างเหมาตกแต่งเวที สถานท่ี ซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 

4,000.- ตกลงราคา นายชวลิต  รักษาสัตย์ 
 

4,000.- นายชวลิต  รักษาสัตย์ 
 

4,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

14. จ้างเหมาจัดท าอาหารและเครื่องดื่ม 8,500.- ตกลงราคา นางสมศรี  พุทธพฤกษ์ 
 

8,500.- นางสมศรี  พุทธพฤกษ์ 
 

8,500.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

15. จ้างเหมาติดต้ังเวที 8,000.- ตกลงราคา นางอรวรรณ์  แสงอ่อน 
 

8,000.- นางอรวรรณ์  แสงอ่อน 
 

8,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2555 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

16. ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 6,755.- ตกลงราคา หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 6,755.- หจก.ลิ้มจี่เซ้ง 6,755.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาจ้างและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

17. จ้างเหมาท าอาหาร 23,000.- ตกลงราคา นางบุญรอบ  ไชยรักษ์ 
 

23,000.- นางบุญรอบ  ไชยรักษ์ 
 

23,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

18. จัดซ้ือพลุ 5,000.- ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  สมเปลี่ยน 
 

5,000.- นายสวัสดิ์  สมเปลี่ยน 
 

5,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

19. จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวเฉลิมพระ
เกียรติพร้อมติดตั้ง 

3,500.- ตกลงราคา นายอุเทน  ขุนรักษ์ 
 

3,500.- นายอุเทน  ขุนรักษ์ 
 

3,500.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

 
 

 (ลงช่ือ)                ปริยภัทร  นิจนารถ            ผู้รายงาน 
(นางปริยภัทร  นิจนารถ) 

ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสด ุ
วันท่ี     18  มกราคม  2556 


