
แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน ธันวาคม  2556  

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมุ่ 1        

บ้านหนองปรือ 
400,000.- สอบราคา หจก.อนุชารุ่งเรือง

กิจ/398,000.- 
หจก.อนุชารุ่งเรือง
กิจ/398,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างก่อสร้างประปาใต้ผิวดิน หมู่ 2 
บ้านสระขาม 

400,000.- สอบราคา หจก.อรรถวัฒน์/398,000.- หจก.อรรถวัฒน์/398,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 5 
บ้านสระขามใหญ่ 

400,000.- สอบราคา หจก.สามฤทธิ์/398,000.- หจก.สามฤทธิ์/398,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 จ้างก่อสร้างระบบถังประปา หมู่ 11 
บ้านเมืองไผ่ 

350,000.- สอบราคา หจก.กิตติคอนสตักชัน 
จ ากัด/350,000.- 

หจก.กิตติคอนสตักชัน 
จ ากัด/350,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ 15 บ้านพันชุลี 

350,000.- สอบราคา หจก.กิตติคอนสตักชัน 
จ ากัด/350,000.- 

หจก.กิตติคอนสตักชัน 
จ ากัด/350,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 
 

จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 5  
บ้านสระขามใหญ่ 

400,000.- สอบราคา หจก.สามฤทธิ์/398,000.- หจก.สามฤทธิ์/398,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

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



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน มกราคม  2557 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ ส่วนโยธา 
30,500.- ตกลงราคา ร้านธงชัยโอเอเซลแอนด์เซอร์วิส/

30,500.- 
ร้านธงชัยโอเอเซลแอนด์เซอร์วิส/
30,500.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจับพิกัด GPS 
ส่วนโยธา 

50,000.- ตกลงราคา บ.กิจวิสัย(1999)จ ากัด/
50,000.- 

บ.กิจวิสัย(1999)จ ากัด/
50,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน กุมภาพันธ์  2557 

 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ส่วนโยธา 23,000.- ตกลงราคา ร้านทวีโชค/23,000.- ร้านทวีโชค/23,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
2 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 7 

บ้านหนองม่วง 
300,000.- สอบราคา หจก.งบประมาณก่อสร้าง/

299,000.- 
หจก.งบประมาณก่อสร้าง/
299,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมุ่ 8 
บ้านห้วยลึก 

300,000.- สอบราคา หจก.งบประมาณก่อสร้าง/
299,000.- 

หจก.งบประมาณก่อสร้าง/
299,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 9  
บ้านหนองเต่า  

400,000.- สอบราคา หจก.อนุชารุ่งเรืองกิจ/
398,000.- 

หจก.อนุชารุ่งเรืองกิจ/
398,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 12 
บ้านน้อยพัฒนา 

350,000.- สอบราคา หจก.อนุชารุ่งเรืองกิจ/
398,000.- 

หจก.อนุชารุ่งเรืองกิจ/
398,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 13 
บ้านโนนรัง 

350,000.- สอบราคา หจก.งบประมาณก่อสร้าง/
349,000.- 

หจก.งบประมาณก่อสร้าง/
349,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

7 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมุ่ 17 
บ้านโนนจันทา 

300,000.- สอบราคา หจก.สามฤทธิ์/298,000.- หจก.สามฤทธิ์/298,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

8 
 

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อบต.
เมืองไผ่ 

1,200,000.- สอบราคา หจก.หนองก่ียิ่งเจริญ/
1,193,00.- 

หจก.หนองก่ียิ่งเจริญ/
1,193,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

9 
 

จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ 14 
บ้านหนองไผ่ล้อม 

400,000.- สอบราคา หจก.เจริญศิริถูทอง/399,000.- หจก.เจริญศิริถูทอง/399,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน พฤษภาคม  2557 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา 20,000.- ตกลงราคา ร้านธงชัยโอเอเซลแอนด์เซอร์วิส/

19,960.- 
ร้านธงชัยโอเอเซลแอนด์เซอร์วิส/
19,960.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
ส่วนโยธา 

5,000.- ตกลงราคา นายยุทธศักดิ์  ชาญรัมย์/
2,600.- 

นายยุทธศักดิ์  ชาญรัมย์/
2,600.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส่วนโยธา 20,000.- ตกลงราคา ร้านทวีโชค/19,000.- ร้านทวีโชค/19,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.1       

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน มิถุนายน  2557 
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 3 

บ้านโนนส าราญ 
670,000.- สอบราคา หจก.ประเสริฐพรรณเจริญ/

399,000.- 
หจก.ประเสริฐพรรณเจริญ/
399,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 4 
บ้านหนองไผ่ 

665,000.- สอบราคา หจก.อนุชารุ่งเรืองกิจ/
402,999.- 

หจก.อนุชารุ่งเรืองกิจ/
402,999.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงนิงบประมาณ 

3 
 

จ้างก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 9 
บ้านหนองเต่า 

665,000.- สอบราคา หจก.อนุชารุ่งเรืองกิจ/
404,999.- 

หจก.อนุชารุ่งเรืองกิจ/
404,999.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 
 

จ้าเหมาซ่อมประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 
บ้านหนองไผ่ 

150,000.- ตกลงราคา นายประเสริฐ โถทอง/2,235.- นายประเสริฐ โถทอง/2,235.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 
 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระขาม 

300,000.- ตกลงราคา นายประจวบ  ลาภเจริญ/
96,000.- 

นายประจวบ  ลาภเจริญ/
96,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 
 

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 200,000.- ตกลงราคา นายประเสริฐ โถทอง/97,000.- นายประเสริฐ โถทอง/97,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน กรกฎาคม  2557 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ส่วนโยธา 150,000.- ตกลงราคา ร้านนายดี/48,705.- ร้านนายดี/48,705.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 

ส่วนโยธา 
25,000.- ตกลงราคา ร้านอารีย์คอมพิวเตอร์/

24,500.- 
ร้านอารีย์คอมพิวเตอร์/
24,500.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส่วนโยธา 20,000.- ตกลงราคา ร้านทวีโชค/19,000.- ร้านทวีโชค/19,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 
 

จ้างก่อสร้างลาน คศล.ภายใน อบต.
เมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา หจก.ดีจังธุรกิจ/100,000.- หจก.ดีจังธุรกิจ/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 
 

ก่อสร้างถนน คศล. ภายใน อบต.เมือง
ไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา หจก.ดีจังธุรกิจ/100,000.- หจก.ดีจังธุรกิจ/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน สิงหาคม  2557 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.

เมืองไผ่ 
400,000.- สอบราคา หจก.สามฤทธิ์/388,000.- หจก.สามฤทธิ์/388,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18,000 บีที

ยู 
ส่วนโยธา 

31,000.- ตกลงราคา นายสมพงษ์ โก่นกลาง/
28,000.- 

นายสมพงษ์ โก่นกลาง/
28,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 
 

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 4 
บ้านหนองไผ่ 

150,000.- ตกลงราคา นายพิมพา  อุจอาจ/31,600.- นายพิมพา  อุจอาจ/31,600.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 
 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลง
ลูกรัง หมู่ 2 บ้านสระขาม 

500,000.- ตกลงราคา หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง/
100,000.- 

หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 
 

จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ 
4 บ้านหนองไผ่ 

150,000.- ตกลงราคา นายพิมพา  อุจอาจ/31,600.- นายพิมพา  อุจอาจ/31,600.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 
 

จ้างก่อสร้างทางเท้าพร้อมอาคารเสาธง 
หน้า อบต.เมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา หจก.คอมไอไทย้อ็นจิเนียริ่ง/
100,000.- 

หจก.คอมไอไทย้อ็นจิเนียริ่ง/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

7 
 

จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ 5 บ้าน
สระขามใหญ่ 

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

8 
 

จ้างก่อสร้างทางเดินคนพิการ หน้า
อบต.เมืองไผ่ 

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

นายบุญจันทร์  เพ่งพิศ/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

9 
 

จ้างก่อสร้างศาลากองอ านวยการกีฬา  
อบต.เมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา หจก.ดีจังธุรกิจ/100,000.- หจก.ดีจังธุรกิจ/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

10 
 

จ้างถมดินพ้ืนที่บริเวณส านักงาน อบต.
เมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา นายพรชัย  เงางาม/100,000.- นายพรชัย  เงางาม/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 

 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน กันยายน  2557 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อท่อ คศล. ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1 เมตร 
60,000.- ตกลงราคา หจก.คอปไอไทยเอ็นจิเนียริ่ง/

60,000.- 
หจก.คอปไอไทยเอ็นจิเนียริ่ง/
60,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างถมดินเพ่ือสร้างศูนย์ อปพร. ต าบล
เมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา หจก.ดีจังธุรกิจ/100,000.- หจก.ดีจังธุรกิจ/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 
 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้มติดตั้ง ภายใน
หอประชุม อบต.เมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา ร้านเอ็กตร้าวิลซัพพลาย/
94,220.- 

ร้านเอ็กตร้าวิลซัพพลาย/
94,220.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 
 

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งภายใน
หอประชุม อบตเมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา ร้านท๊อปโกลด์/95,000.- ร้านท๊อปโกลด์/95,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 
 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่
10 บ้านโคกกระชาย 

150,000.- ตกลงราคา นายพิมพา  อุจอาจ/56,000.- นายพิมพา  อุจอาจ/56,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 
 

จ้างเหมาขยายเสาไฟฟ้าภายใน อบต.
เมืองไผ่ 

89,000.- ตกลงราคา นายพงษ์ศักดิ์ ด่วนรับรัมย์/
89,000.- 

นายพงษ์ศักดิ์ ด่วนรับรัมย์/
89,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

7 
 

จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรัง หมุ่ 4 
บ้านหนองไผ่ 

800,000.- ตกลงราคา หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอาราง/
100,000.- 

หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอาราง/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

8 
 

จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ 5 
บ.สระขามใหญ่-หมู่ 1 บ. หนองปรือ 

800,000.- ตกลงราคา หจก.สามฤทธิ์/100,000.- หจก.สามฤทธิ์/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

9 
 

จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ 14 
บ้านหนองไผ่ล้อม 

800,000.- ตกลงราคา หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอาราง/
100,000.- 

หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอาราง/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

10 
 

จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ 13  
บ้านโนนรัง 

90,000.- ตกลงราคา หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง/
90,000.- 

หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง/
90,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

12 
 

จ้างเหมาทาสีอาคารส านักงาน
,ศูนย์กศน.ศูนย์เด็กอบต.เมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา นางสาวอ านวย บุญประกอบ/
100,00.- 

นางสาวอ านวย บุญประกอบ/
100,00.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

13 
 

จ้างก่อสร้างฐานรากพร้อมยายถัง
ประปา หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม 

100,000.- ตกลงราคา นายธรรมนูญ  ข าอเนก/
100,000.- 

นายธรรมนูญ  ข าอเนก/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงนิงบประมาณ 



 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน พฤศจิกายน  2557 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เมืองไผ่ 400,000.- สอบราคา หจก.สามฤทธิ์/388,000.- หจก.สามฤทธิ์/388,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
2 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2-13 800,000.- ตกลงราคา หจก.สามฤทธิ์/100,000.- หจก.สามฤทธิ์/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน ธันวาคม  2557 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ 10,000.- ตกลงราคา ร้านนายดี/10,000.- ร้านนายดี/10,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
2 จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรัง หมู่ 17  

บ้านโนนจันทา 
800,000.- ตกลงราคา หจก.สามฤทธิ์/100,000.- หจก.สามฤทธิ์/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
3 
 

จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรัง หมู่ 9 
บ้านหนองเต่า 

800,000.- ตกลงราคา หจก.สามฤทธิ์/100,000.- หจก.สามฤทธิ์/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 
 

จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรัง หมู่ 16 
บ้านน้อยหนองแก 

800,000.- ตกลงราคา หจก.สามฤทธิ์/100,000.- หจก.สามฤทธิ์/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 
 

จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าภายใน อบต.
เมืองไผ่ 

50,000.- ตกลงราคา นายประเสริฐศิลป์  โถทอง/
50,000.- 

นายประเสริฐศิลป์  โถทอง/
50,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน กุมภาพันธ์  2558 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ ภายใน 

อบต.เมืองไผ่ 
100,000.- ตกลงราคา นายวิรัตน์  หมั่นคง/100,000.- นายวิรัตน์  หมั่นคง/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
2 จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรัง หมู่ 12  

บ้านน้อยพัฒนา 
800,000.- ตกลงราคา หจก.สามฤทธิ์/100,000.- หจก.สามฤทธิ์/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน มีนาคม 2558 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 
 

จ้างขุดเจาะน้ าประปา หมู่ 7  บ้าน
หนองม่วง 

100,000.- ตกลงราคา นายประจวบ  ลาภเจริญ/
100,000.- 

นายประจวบ  ลาภเจริญ/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างก่อสร้างถนน คศล.หมู่ 11  
บ้านเมืองไผ่ 

1,905,000.- ตกลงราคา หจก.สามฤทธิ์/1,905,000.- หจก.สามฤทธิ์/1,905,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 
 

จ้างขุดเจาะน้ าประปา หมู่ 7  บ้าน
หนองม่วง 

100,000.- ตกลงราคา นายประจวบ  ลาภเจริญ/
100,000.- 

นายประจวบ  ลาภเจริญ/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรัง หมู่ 15 
บ้านพันชุลี 

800,000.- ตกลงราคา หจก.สามฤทธิ์/100,000.- หจก.สามฤทธิ์/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน เมษายน 2558 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 
 

จัดซื้อท่อระบายน้ า คศล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1เมตร 

35,000.- ตกลงราคา หจก.ดีจัง ธุรกิจ/35,000.- หจก.ดีจัง ธุรกิจ/35,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน พฤษภาคม  2558 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาหมู่ 4 

บ้านหนองไผ่ 
30,000.- ตกลงราคา นายนราทิป  เพ่งพิศ/2,000.- นายนราทิป  เพ่งพิศ/2,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน มิถุนายน  2558 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรัง หมู่ 16  

บ้านน้อยหนองแก 
800,000.- ตกลงราคา หจก.ม.การค้าบริการ/

100,000.- 
หจก.ม.การค้าบริการ/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรัง หมู่ 14  
บ้านหนองไผ่ 

800,000.- ตกลงราคา หจก.ม.การค้าบริการ/
100,000.- 

หจก.ม.การค้าบริการ/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 
 

จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

100,000.- ตกลงราคา นายประเสริฐ  โถทอง/
74,000.- 

นายประเสริฐ  โถทอง/
74,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 
 

จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาหมู่ 4 
บ้านหนองไผ่ 

30,000.- ตกลงราคา นายพรศักดิ์  เพ่งพิศ/2,000.- นายพรศักดิ์  เพ่งพิศ/2,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
แบบ สขร.1       

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน สิงหาคม  2558 
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 

บ้านห้วยลึก 
100,000.- ตกลงราคา นายประจวบ  ลาภเจริญ/

100,000.- 
นายประจวบ  ลาภเจริญ/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สามเหลี่ยมหน้า 
อบต.เมืองไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา นางสมปอง  กมลมา/
100,000.- 

นางสมปอง  กมลมา/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 
 

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส่วน
โยธา 

10,000.- ตกลงราคา ร้านนางรองคอมพิวเตอร์/
4,140.- 

ร้านนางรองคอมพิวเตอร์/
4,140.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 
 

จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาหมู่ 4 
บ้านหนองไผ่ 

30,000.- ตกลงราคา นายพรศักดิ์  เพ่งพิศ/2,000.- นายพรศักดิ์  เพ่งพิศ/2,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 
 

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมุ่ 16 บ้าน
น้อยหนองแก 

100,000.- ตกลงราคา นายพิมพา  อุจอาจ/100,000.- นายพิมพา  อุจอาจ/100,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงนิงบประมาณ 

6 
 

จ้างวางท่อระบายน้ า หมู่ 4 บ้านหนอง
ไผ่ 

100,000.- ตกลงราคา นายประเทือง  แก้วปราการ/
100,000.- 

นายประเทือง  แก้วปราการ/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1       
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน กันยายน  2558 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 10,000.- ตกลงราคา ร้านนางรองคอมพิวเตอร์/

10,000.- 
ร้านนางรองคอมพิวเตอร์/
10,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนโยธา 10,000.- ตกลงราคา นายนิกร  นนท์ตา/4,500.- นายนิกร  นนท์ตา/4,500.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 
 

จ้างซ่อมแซมอาคารส านักงาน 150,000.- ตกลงราคา นายนิกร  นนท์ตา/4,830.- นายนิกร  นนท์ตา/4,830.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 
 

จ้างวางท่อระบายน้ าหมู่ 5 บ้านสระ
ขามใหญ่ 

100,000.- ตกลงราคา นายครรชิต  มุ่งปั่นกลาง/
100,000.- 

นายครรชิต  มุ่งปั่นกลาง/
100,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

5 
 

จ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าหนองหมาจอก
ลงหินคลุก 

90,000.- ตกลงราคา นายประเทือง  แก้วปราการ/
90,000.- 

นายประเทือง  แก้วปราการ/
90,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

6 
 

จ้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

95,000.- ตกลงราคา นายสมศักดิ์ ทองดี/95,000.- นายสมศักดิ์  ทองดี/95,000 คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

7 
 

จ้างซ่อมแซมท่อประปา หมู่ 4 บ้าน
หนองไผ่ 

30,000.- ตกลงราคา นางสาวอ านวย  บุญประกอบ/
2,000.- 

นางสาวอ านวย  บุญประกอบ/
2,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 



แบบ สขร.1   
     

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน พฤศจิกายน  2558 
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิง รถกองช่าง กฉ 

9875 บร 
70,000.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี 

จ ากัด/10,300.- 
สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี 
จ ากัด/10,300.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

2 จัดซื้อท่อน้ าประปาพีวีซี ท่อ 2 นิ้ว 100,000.- ตกลงราคา ร้านเก่งเฮงการไฟฟ้า/7,000.- ร้านเกง่เฮงการไฟฟ้า/7,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

3 
 

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถ
กองช่าง กฉ 9875 บร 

70,000.- ตกลงราคา บ.โตโยต้านอรอง/1906.21.- บ.โตโยต้านอรอง/1906.21.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

4 
 

จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่ 14 
บ้านหนองไผ่ล้อม 

100,000.- ตกลงราคา นายพิมพา  อุจอาจ/16,500 นายพิมพา  อุจอาจ/16,500 คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1   
     

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน ธันวาคม  2558 
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างเหมารถเครนยกถังประปาลงวาง 

หมู่ 5 บ้านสระขามใหญ่ 
50,000.- ตกลงราคา นายอดิสัย  นาวีสัมพันธ์/

12,000.- 
นายอดิสัย  นาวีสัมพันธ์/
12,000.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

1 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิง รถกองช่าง กฉ 
9875 บร 

70,000.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี 
จ ากัด/5,850.- 

สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี 
จ ากัด/5,850.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1   
     

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน มกราคม  2558 
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  

  
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 30,000.- ตกลงราคา ร้านสมพร2/20,000.- ร้านสมพร2/20,000.- คุณสมบัติครบถ้วน/ 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
2 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิง รถกองช่าง กฉ 

9875 บร 
70,000.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี 

จ ากัด/5,850.- 
สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี 
จ ากัด/5,850.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

1 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิง รถกองช่าง กฉ 
9875 บร 

70,000.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี 
จ ากัด/4,900.- 

สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี 
จ ากัด/4,900.- 

คุณสมบัติครบถ้วน/ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน 
            (นายไมตรี  แทนไธสง) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 


