
      
 

                           แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน ตุลาคม 2556 

(ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 
จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่
ราชการ 

78,000.- ตกลงราคา 
นางสาวทองยุ้ม นัดไธสง/
18,000.- 

นางสาวทองยุ้ม นัดไธสง/
18,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างเหมาท าพวงมาลาวันปิยะมหาราช 6,000.- ตกลงราคา นายจุฬาวุธ  สุขไสยา/1,000.- นายจุฬาวุธ  สุขไสยา/1,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถกระบะบรรทุก 
4 ประตู กง 122 

50,000.- ตกลงราคา หจก.นางรองเจริญยางยนต์/
16,199.80.- 

หจก.นางรองเจริญยางยนต์/
16,199.80.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
   

    (ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นางกรรณิการ์  จิตตรีธรรม) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              แบบ สขร.1       

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน ธันวาคม 2556 
(ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้างเหมาท าป้าย 5 ธ.ค.56 
 

30,000.- ตกลงราคา ร้าน 108 ดีไซน์ชอป/7,218.- ร้าน 108 ดีไซน์ชอป/7,218.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 ซื้อวัสดุ 5 ธ.ค.56 30,000.- ตกลงราคา ร้านสมพร 2/12,650.- ร้านสมพร 2/12,650.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

30,000.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
3,750.- 

นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
3,750.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 จ้างเหมาวงดุริยางค์ 30,000.- ตกลงราคา นายวชิรพงษ์  พันธ์สมบัติ/
4,000.- 

นายวชิรพงษ์  พันธ์สมบัติ/
4,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 จ้างแรงงานท าความสะอาดสถานที่
ราชการ 

6,600.- ตกลงราคา น.ส.ทองยุ้ม  นัดไธสง/6,600.- น.ส.ทองยุ้ม  นัดไธสง/6,600.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 จ้างเหมาท าป้าย 
(โครงการ 7 วันอันตราย) 

220,000.- ตกลงราคา ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท/7,200.- ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท/7,200.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 220,000.- ตกลงราคา นายปอก  จุ้ยชุมแสง/3,000.- นายปอก  จุ้ยชุมแสง/3,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

8 ซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว 100,000.- ตกลงราคา ร้านเอ็กตร้าวิล ซัพพลาย/
95,680.- 

ร้านเอ็กตร้าวิล ซัพพลาย/
95,680.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 

   (ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นางกรรณิการ์  จิตตรีธรรม) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 



 
แบบ สขร.1       

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน มกราคม 2557  
(ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

 
  
ล าดับที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และ
เครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาฯ 

30,000.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ เลือดกุมภา/5,700.- นายสมเกียรติ เลือดกุมภา/5,700.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2  ซ้ือครุภัณฑ์ 87,000.- ตกลงราคา ร้านทวีโชค/83,300.- ร้านทวีโชค/83,300.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.- ตกลงราคา ร้านดีเจริญวัสดุภัณฑ์/15,600.- ร้านดีเจริญวัสดุภัณฑ์/15,600.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
    (ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นางกรรณิการ์  จิตตรีธรรม) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.1       

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน กุมภาพันธ์ 2557  
(ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถกระบะบรรทุก 
4 ประตู บน 765 

30,000.- ตกลงราคา นายบุญมี  โสปัญหาริ/3,200.- นายบุญมี  โสปัญหาริ/3,200.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 34,400.- ตกลงราคา ร้านดีเจริญวัสดุภัณฑ์/30,500.- ร้านดีเจริญวัสดุภัณฑ์/30,500.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และ
เครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาฯ 

30,000.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
5,700.- 

นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
5,700.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงนิงบประมาณ 

 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถกระบะบรรทุก 
4 ประตู กง 122 

1,810.44 ตกลงราคา หจก.คิงส์ยนต์/1,810.44 หจก.คิงส์ยนต์/1,810.44 คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 70,000.- ตกลงราคา นายประเสริฐศิลป์ โถทอง/
70,000.- 

นายประเสริฐศิลป์ โถทอง/
70,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
        (นางกรรณิการ์  จิตตรีธรรม) 
       เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน มีนาคม 2557 

(ส านักปลัด)องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้แสดงผลงาน) 
2 หลัง 

       20,000.- ตกลงราคา ร้านวิจิตรภัณฑ์/20,000.- ร้านวิจิตรภัณฑ์/20,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 30,000.- ตกลงราคา นายเกรียงไกร  กุนไธสง/
2,000.- 

นายเกรียงไกร  กุนไธสง/
2,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 ซื้อวัสดุส านักงาน 60,000.- ตกลงราคา ร้านโชคบังอร/59,594.- ร้านโชคบังอร/59,594.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 จ้างเหมาท าป้ายโครงการ 1,200.- ตกลงราคา นายสมพงษ์  โก่นกลาง/1,200.- นายสมพงษ์  โก่นกลาง/1,200.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 ซ้ือวัสดุ/ของที่ระลึก 20,400.- ตกลงราคา นายสมพงษ์  โก่นกลาง/
20,400.- 

นายสมพงษ์  โก่นกลาง
20,400.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 จ้างเหมารถทัวร์ 98,000.- ตกลงราคา ร้านเอ็กตร้าวิล ซัพพลาย/
98,000.- 

ร้านเอ็กตร้าวิล ซัพพลาย/
98,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร 
 

15,600.- ตกลงราคา นายวิเชียร  ขะเรรัมย์/15,600.- นายวิเชียร  ขะเรรัมย์/15,600.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

8 จ้างเหมาท าป้ายโครงการประชุม
ประชาคม 

1,000.- ตกลงราคา ร้าน 108 ดีไวน์ชอป/990.- ร้าน 108 ดีไวน์ชอป/990.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

9 ซื้อเครื่องดื่มโครงการประชุมประชาคม 9,000.- ตกลงราคา นางชูชีพ  ธิปสันเทียะ/9,000.- นางชูชีพ ธิปสันเทียะ/9,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นางกรรณิการ์  จิตตรีธรรม) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน เมษายน 2557  

(ส านักปลัด)องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 

78,000.- ตกลงราคา นายสมพร  ขันทอง/36,000.- นายสมพร  ขันทอง/36,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
สะอาดสถานที่ราการ 

78,000.- ตกลงราคา น.ส.วรัญญภัทร์ ธนกฤตย์ธีรกุล/
15,900.- 

น.ส.วรัญญภัทร์ ธนกฤตย์ธีรกุล/
15,900.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นางกรรณิการ์  จิตตรีธรรม) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน พฤษภาคม 2557  

(ส านักปลัด)องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาฯ 
30,000.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา

4,725.- 
นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา
4,725.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 30,000.- ตกลงราคา ร้านพูนพินอิเล็คทรอนิคส์/
2,200.- 

ร้านพูนพินอิเล็คทรอนิคส์/
2,200.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นางกรรณิการ์  จิตตรีธรรม) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.1       

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน มิถุนายน 2557  

(ส านักปลัด)องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้างเหมาจัดท าเวปไซต์ อบต. 50,000.- ตกลงราคา บ.ไทม์มีเดียเว็ปดีไซน์ จ ากัด/
40,000.- 

บ.ไทม์มีเดียเว็ปดีไซน์ จ ากัด/
40,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าปก เย็บเล่ม 20,000.- ตกลงราคา นายวรางกูร  วัฒนานุสิทธิ์/
8,400.- 

นายวรางกูร  วัฒนานุสิทธิ์/
8,400.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาฯ 

30,000.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
4,400.- 

นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
4,400.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 

78,000.- ตกลงราคา นายสมพร  ขันทอง/36,000.- นายสมพร  ขันทอง/36,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
สะอาดสถานที่ราการ 

78,000.- ตกลงราคา น.ส.วรัญญภัทร์ ธนกฤตย์ธีรกุล/
15,900.- 

น.ส.วรัญญภัทร์ ธนกฤตย์ธีรกุล/
15,900.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายภิญโญ  บุตรทอง) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.1       

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน กรกฎาคม 2557  

(ส านักงานปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 

92,900.- ตกลงราคา ร้านเอ็กตร้าวิล ซัพพลาย/
92,900.- 

ร้านเอ็กตร้าวิล ซัพพลาย/
92,900.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

100,000.- ตกลงราคา ร้านเอ็กตร้าวิล ซัพพลาย/
100,000.- 

ร้านเอ็กตร้าวิล ซัพพลาย/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18,000.- ตกลงราคา หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์ 
เซอร์วิส/18,000.- 

หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์ 
เซอร์วิส/18,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายภิญโญ  บุตรทอง) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน สิงหาคม 2557  
(ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15,630.- ตกลงราคา ร้านทวีศักดิ์การไฟฟ้า/15,630.- ร้านทวีศักดิ์การไฟฟ้า/15,630.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ 
2558 

10,000.- ตกลงราคา นายสมชัย  เตียประสิทธิ์/
2,250.- 

นายสมชัย  เตียประสิทธิ์/
2,250.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาฯ 

30,000.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
4,725.- 

นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
4,725.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการ  
เมืองไผ่ร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ 

69,475.- ตกลงราคา นางเพียร  เชื้อทอง/96,475.- นางเพียร  เชื้อทอง/96,475.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 จ้างเหมาเครื่องเสียงกลางแจ้งโครงการ  
เมืองไผ่ร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ 

7,500.- ตกลงราคา นายวิเชียร  แสนยามาศ/
7,500.- 

นายวิเชียร  แสนยามาศ/
7,500.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 จ้างเหมาท าป้ายโครงการเมืองไผ่ร่วม
ใจปรองดองสมานฉันท์ 

5,490.- ตกลงราคา ร้าน 108 ดีไซน์ชอป/5,490.- ร้าน 108 ดีไซน์ชอป/5,490.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

7 จ้างเหมาจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ 
โครงการเมืองไผ่ร่วมใจปรองดอง
สมานฉันท์ 

4,000.- ตกลงราคา นายพรศักดิ์  เพ่งพิศ/4,000.- นายพรศักดิ์  เพ่งพิศ/4,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาฯ 

30,000.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
4,725.- 

นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
4,725.- 

 

 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
           (นายภิญโญ  บุตรทอง) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 



แบบ สขร.1       
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน สิงหาคม 2557 (ต่อ) 
(ส านักปลัก) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
 ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอ้ี โครงการเมืองไผ่

ร่วมใจปรองดองสมานฉันท์       
4,135.- ตกลงราคา นางล าดวน  พวงกระโทก/

4,135.- 
นางล าดวน  พวงกระโทก/
4,135.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมเสาธง 100,000.- ตกลงราคา หจก.คอปไอ ไทยเอ็นจิเนียริ่ง/
100,000.- 

หจก.คอปไอ ไทยเอ็นจิเนียริ่ง/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 โครงการก่อสร้างทางขึ้นคนพิการหน้า 
อบต.เมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา นายบุญจันทร์  เพ่งพิศ/
100,000.- 

นายบุญจันทร์  เพ่งพิศ/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 โครงการก่อสร้างป้ายเขตการปกครอง 
อบต.เมืองไผ่ สายบ้านขามใหญ่ 

100,000.- ตกลงราคา นายสุทัศน์  โพธิ์เงิน/100,000.- นายสุทัศน์  โพธิ์เงิน/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 โครงการก่อสร้างป้ายเขตการปกครอง 
อบต.เมืองไผ่ สายบ้านนาจาน-หนองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา นายรณชัย  ฉิมจารย์/
100,000.- 

นายรณชัย  ฉิมจารย์/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายภิญโญ  บุตรทอง) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แบบ สขร.1       

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน กันยายน 2557  
(ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างเหมาประกอบอาหารรับรองการ

ตรวจงาน 
2,000.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/

2,000.- 
นายสมเกียรติ  เลือดกุมภา/
2,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 ซื้อท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 62,000.- ตกลงราคา หจก.คอปไอเอ็นจิเนียริ่ง/
60,000.- 

หจก.คอปไอเอ็นจิเนียริ่ง/
60,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 ซื้อวัสดุส านักงาน 30,000.- ตกลงราคา ร้านแอ๊ดวิทยา/30,000.- ร้านแอด๊วิทยา/30,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณส านักงาน 100,000.- ตกลงราคา นายพรชัย  เงางาม/100,000.- นายพรชัย  เงางาม/100,000.- 
 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 จ้างเหมาจัดท าวุฒิบัตร 
(โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.) 

6,750.- ตกลงราคา นายสมบูรณ์  เกียนนอก/
6,750.- 

นายสมบูรณ์  เกียนนอก/
6,750.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 
(โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.) 

1,200.- ตกลงราคา นายปพนธีร์  กิ่งสีดา/1,200.- นายปพนธีร์  กิ่งสีดา/1,200.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

7 จ้างเหมารถทัวร์ 
(โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.) 

50,000.- ตกลงราคา นางนนทิยา  ปานะตวงค์/
50,000.- 

นางนนทิยา  ปานะตวงค์/
50,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายภิญโญ  บุตรทอง) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.1       

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือน กันยายน 2557 (ต่อ) 
(ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
8 ซื้ออุปกรณป์ระกอบการฝึกอบรม 

(โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.) 
18,000.- ตกลงราคา ร้านแอ๊ดวิทยา/18,000.- ร้านแอ๊ดวิทยา/18,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
9 ซื้อวัสดุส านักงาน 100,000.- ตกลงราคา หจก.วิจิตรภัณฑ์/99,800.- หจก.วิจิตรภัณฑ์/99,800.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 

(ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง) 
100,000.- ตกลงราคา ร้านเอเอ็มดีไซน์/92,400.- ร้านเอเอ็มดีไซน์/92,400.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
11 ซื้อวัสดุส าหรับถังดับเพลิง 

(โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.) 
12,150.- ตกลงราคา นายมงคลชัย  คิดเห็น/

12,150.- 
นายมงคลชัย  คิดเห็น/
12,150.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายภิญโญ  บุตรทอง) 
                 เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


