
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 
เร่ือง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556 
-------------------------------- 

 

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

 

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

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    14  มีนาคม   พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   14  มีนาคม   พ.ศ. 2556 
 

ไพเราะ  เอียดบัว 
(นางสาวไพเราะ     เอียดบัว)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 



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

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาที่พิจารณา

คัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือสูงกว่าราคากลาง 

(+สูง) (-ต่ ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 6 104,312.- 104,312.- 104,312.- - - 
2 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 3 37,250.- 37,250.- 37,250.- - - 
3 จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - - - - 
4 จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - - - 
5 จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - - - 
6 จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - - - 
7 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ - - - - - - 
8 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเลคทรอนิกค์ - - - - - - 
 รวม 9 141,562.- 141,562.- 141,562.- - - 
        

 

ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจ าเดือน   กุมภาพันธ์  2556  ) 
               เผยแพร่  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  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  กุมภาพันธ์  2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

1. จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 39,000.- ตกลงราคา หจก.วดีการค้า 39,000.- หจก.วดีการค้า 39,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาจ้างและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

2. จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,170.- ตกลงราคา นายสมใจ  ลายวิลัย 
 

1,170.- นายสมใจ  ลายวิลัย 
 

1,170.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

3. จ้างเหมาท าการซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง 

3,600.- ตกลงราคา นายอดุลย์  เชิดศิริกาญจน์ 
 

3,600.- นายอดุลย์  เชิดศิริกาญจน์ 
 

3,600.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

4. จ้างเหมาประตูอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

3,550.- ตกลงราคา นายสมัคร  เอื้อมยน 
 

3,550.- นายสมัคร  เอื้อมยน 
 

3,550.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

5. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,330.- ตกลงราคา นายพีรวุฒิ   ทองกัน 
 

3,330.- นายพีรวุฒิ   ทองกัน 
 

3,330.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีเสนอ 

6. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการกวนข้าว
มธุปายาส 

30,000.- ตกลงราคา นางหนูนาม  มีเสน 30,000.- นางหนูนาม  มีเสน 30,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาจ้างและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

7. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟทางสาธารณ
ภายในต าบลก าแพงเซา 

30,100.- ตกลงราคา นายสมพร  สะภานิล 30,100.- นายสมพร  สะภานิล 30,100.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

8. จัดซ้ือวัสดุประปา 9,597.- ตกลงราคา นายพีรวุฒิ  ทองกัน 9,597.- นายพีรวุฒิ  ทองกัน 9,597.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

9. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 21,215.- ตกลงราคา นายพีรวุฒิ  ทองกัน 21,215.- นายพีรวุฒิ  ทองกัน 21,215.- เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารตกลง
ราคาซ้ือและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

 
(ลงช่ือ)              ปริยภัทร  นิจนารถ          ผู้รายงาน 

(นางปริยภัทร  นิจนารถ) 
ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสด ุ

วันท่ี     14  มีนาคม  2556 


