
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละอาย 

เรื่อง  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

.................................................... 

  ด้วย จังหวัดแจ้งให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร     

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้จัดส่งสําเนาแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

(แบบ สขร.๑) พร้อมทั้งรายงานให้อําเภอทราบทุกเดือน และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผล           

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนให้ทราบโดยทั่วกัน นั้น 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลละอาย ได้สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง        

ในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม

รายงานแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่    ๑๐  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

                                                                 
      

      (นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 

      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละอาย 

 

 

 

 

 

 

 



                          สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลละอาย 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ราคากลาง ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา 

๑ จ้างเหมาคนงานทั่วไป ๗,๐๐๐ ตกลงราคา นายจตุพิธ มัชฌิมวงศ์ ๗,๐๐๐ นายจตุพิธ มัชฌิมวงศ์ ๗,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

      จ้าง         ต้องการ 
                  

๒ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ๒๒,๐๐๐ ตกลงราคา นายมนตรี  รักษ์ศรีทอง ๒๒,๐๐๐ นายมนตรี  รักษ์ศรีทอง ๒๒,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

      จ้าง         ต้องการ 

                  

๓ จ้างจัดดอกไม ้ ๔,๗๐๐ ตกลงราคา นางสาวจันทร์จิรา ๔,๗๐๐ นางสาวจันทร์จิรา ๔,๗๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

   (งานจังหวัดเคลื่อนที่)   จ้าง รัตนพราหมณ์   รัตนพราหมณ์   ต้องการ 

                  

๔ จ้างเหมาบริการเต็นท์ , โต๊ะพร้อมผ้าปู ๔๕,๐๐๐ ตกลงราคา นายซ่วนลี ่ประภาส ๔๕,๐๐๐ นายซ่วนลี ่ประภาส ๔๕,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

  และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม (จังหวัดเคลื่อนที่)   จ้าง         ต้องการ 

                  

๕ จ้างเหมาทําข้าวกล่องและข้าวแกง ๗๕,๐๐๐ ตกลงราคา นางอรทัย  ใจกลา้ ๗๕,๐๐๐ นางอรทัย  ใจกลา้ ๗๕,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

  (งานจังหวัดเคลื่อนที่)   จ้าง         ต้องการ 
                  

๖ จ้างทําป้ายไวนิลงาน ๙ รายการ ๑๗,๓๐๐ ตกลงราคา ร้านลายเส้น ๑๗,๓๐๐ ร้านลายเส้น ๑๗,๓๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

   (งานจังหวัดเคลื่อนที่)   จ้าง         ต้องการ 

                       



                         สิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลละอาย 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ราคากลาง ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา 

๗ จ้างปรับปรุงสนามและทําความสะอาด ๑๒,๐๐๐ ตกลงราคา นายเมษา  ศรีเพิ่ม ๑๒,๐๐๐ นายเมษา  ศรีเพิ่ม ๑๒,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

  สนามกีฬาทุกประเภท (งานแข่งขันกีฬา)   จ้าง         ต้องการ 

                  

๘ จ้างทําประตูฟุตบอลขนาดกว้าง ๕ เมตร  ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา นายลําดวน ภูมโิคกรักษ์ ๒๐,๐๐๐ นายลําดวน ภูมโิคกรักษ์ ๒๐,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

  สูง ๒ เมตร  จํานวน ๒ ประตู   จ้าง         ต้องการ 
                  

๙ จ้างทําป้ายไวนิล ๑๖  ป้าย ๙,๘๓๐ ตกลงราคา ร้านลายเส้น ๙,๘๓๐ ร้านลายเส้น ๙,๘๓๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

   (งานแข่งขันกีฬา)   จ้าง         ต้องการ 

                  

๑๐ จ้างเด็กเก็บบอล  (งานแข่งขันกฬีา) 5,000 ตกลงราคา นายพรชัย มัฏฐาพันธ์ 5,000 นายพรชัย มัฏฐาพันธ์ 5,000 มีคุณสมบัติตรงตาม 

      จ้าง         ต้องการ 

                  

๑๑ จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา นายซ่วนลี ่ ประภาส ๒๐,๐๐๐ นายซ่วนลี ่ ประภาส ๒๐,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

    (งานแข่งขันกีฬา)   จ้าง         ต้องการ 

                  

๑๒ จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ๑๒,๐๐๐ ตกลงราคา นายพนิตพงศ์  จงจิตร ๑๒,๐๐๐ นายพนิตพงศ์  จงจิตร ๑๒,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

      จ้าง         ต้องการ 

 



                          
                          สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลละอาย 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ราคากลาง ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา 

๑๓ จ้างเหมาชุดรัมเมเยอร์ ชุดไทย ๔ สี ๓๘,๐๐๐ ตกลงราคา นางอมรรัตน์  ปรีชา ๓๘,๐๐๐ นางอมรรัตน์  ปรีชา ๓๘,๐๐๐ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

  ชุดอาเซี่ยน และชุดไทยถือป้าย   จ้าง         ท้องตลาดทั่วไป 

                  

๑๔ จ้างเหมาทําอาหารรับรองกีฬาคู่กระชับ ๑๓,๐๐๐ ตกลงราคา นางอรทัย ใจกล้า ๑๓,๐๐๐ นางอรทัย ใจกล้า ๑๓,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

  มิตร ประธานเปิดงานและผู้ติดตาม   จ้าง         ต้องการ 

                  

๑๕ จ้างประกอบอาหารให้นักกีฬา ๔ สี  ๑๖,๐๐๐ ตกลงราคา นางจิตวล ี ศรีอินทร์ ๑๖,๐๐๐ นางจิตวล ี ศรีอินทร์ ๑๖,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

      จ้าง         ต้องการ 

                  

๑๖ 
จ้างเหมาทําป้ายผ้าแพรและลูกโป่งพิธี 

๔,๕๐๐ ตกลงราคา 
นางทัศนีย์ ทองไสเกลี้ยง 

๔,๕๐๐ 
นางทัศนีย์ ทองไส
เกลี้ยง 

๔,๕๐๐ 
มีคุณสมบัติตรงตาม 

  เปิดการแข่งขันกีฬาละอายเกมส์   จ้าง         ต้องการ 

                  

๑๗ จ้างจัดดอกไม ้๒ จุด และตกแต่งตะกร้า ๑,๑๐๐ ตกลงราคา ร้านดอกไม้เดนซ่า ๑,๑๐๐ ร้านดอกไม้เดนซ่า ๑,๑๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

  ของที่ระลึก ๑ ตะกร้า   จ้าง         ต้องการ 

                  

๑๘ ซื้อเครื่องดื่มใช้ในงานแหผ่้าขึ้นธาตุ ๑,๙๕๐  ตกลงราคา นายซ่วนลี่  ประภาส ๑,๙๕๐  นายซ่วนลี่  ประภาส ๑,๙๕๐  มีคุณสมบัติตรงตาม 

      ซื้อ         ต้องการ 

                        
 
 



 
                          สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลละอาย 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ราคากลาง ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา 

๑๙ จ้างเหมาวงดุริยางค์ขบวนพาเหรด ๓,๐๐๐ ตกลงราคา นายอภิชาติ  คงเปีย ๓,๐๐๐ นายอภิชาติ  คงเปีย ๓,๐๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

      จ้าง         ต้องการ 

                  

๒๐ จ้างเหมาประดับตกแต่งรถขบวนแห่ผ้า ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นางเบญจพร เบญจ ๗,๕๐๐ นางเบญจพร เบญจ ๗,๕๐๐ มีคุณสมบัติตรงตาม 

  ห่มธาตุน้อย    จ้าง ธรรมรักษ์   ธรรมรักษ์   ต้องการ 

                  

๒๑ จ้างกลองยาวแหผ่้าขึ้นธาตุ ๓,๐๐๐  ตกลงราคา  นางอําพัน  รัตโนภาส ๓,๐๐๐   นางอําพัน  รัตโนภาส ๓,๐๐๐   มีคุณสมบัติตรงตาม 

             จ้าง           ต้องการ 

                  

๒๒ ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่โครงการบําบัดทุก ๑,๐๔๕ ตกลงราคา ร้านอําพรเครื่องเขียน ๑,๐๔๕ ร้านอําพรเครื่องเขียน ๑,๐๔๕ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

  บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   ซื้อ         ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 

                  

๒๓ ซื้อเครื่องดื่มโครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข ๑๔,๙๑๐ ตกลงราคา นายซ่วนลี ่ประภาส ๑๔,๙๑๐ นายซ่วนลี ่ประภาส ๑๔,๙๑๐ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน   ซื้อ         ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 

                  

                          
 
                         
 



 
                          สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลละอาย 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ราคากลาง ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา 

๒๔ ซื้อถ้วยรางวัลของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ ๔๖,๗๐๐ ตกลงราคา ร้านบูรพาเครื่องเขียน ๔๖,๗๐๐ ร้านบูรพาเครื่องเขียน ๔๖,๗๐๐ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

  กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาละอายเกมส์   ซื้อ         ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 

                  

๒๕ ซื้อชุดกีฬาเด็ก กีฬาพื้นบ้านและวัสดุใช้ ๕๗,๖๙๐ ตกลงราคา ร้านบูรพาเครื่องเขียน ๕๗,๖๙๐ ร้านบูรพาเครื่องเขียน ๕๗,๖๙๐ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

  ในโครงการแข่งขันกีฬาละอายเกมส์   ซื้อ         ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 

                  

๒๖ ซื้อชุดกีฬากระชับมิตร ๗,๗๐๐ ตกลงราคา ร้านเจริญพร ๗,๗๐๐ ร้านเจริญพร ๗,๗๐๐ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

      ซื้อ         ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 

                  

๒๗ ซื้อเครื่องดื่ม ใช้ในโครงการแข่งขันขัน ๒๔,๙๘๖ ตกลงราคา ร้านเจจิน้ําดื่ม ๒๔,๙๘๖ ร้านเจจิน้ําดื่ม ๒๔,๙๘๖ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

  กีฬาละอายเกมส ์   ซื้อ         ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 

                  

                  

                       
                        
                           
 



 
                          สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลละอาย 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ราคากลาง ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา 

๒๘ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๘,๕๙๘ ตกลงราคา ร้านเก่งคอมพิวเตอร์ ๘,๕๙๘ ร้านเก่งคอมพิวเตอร์ ๘,๕๙๘ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

      ซื้อ แอนด์ ไอที จํากัด   แอนด์ ไอที จํากัด   ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 
                  

๒๙ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๑,๓๖๕ ตกลงราคา ร้านบูรพาเครื่องเขียน ๑๑,๓๖๕ ร้านบูรพาเครื่องเขียน ๑๑,๓๖๕ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

      ซื้อ         ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 
                  

๓๐ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑,๗๕๐ ตกลงราคา ร้านบูรพาเครื่องเขียน ๑,๗๕๐ ร้านบูรพาเครื่องเขียน ๑,๗๕๐ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

      ซื้อ         ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 
                  

๓๑ ซื้อกระเบื้อง ๑,๔๗๐ ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์ ๑,๔๗๐ ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์ ๑,๔๗๐ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

      ซื้อ         ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 
                  

๓๒ ซื้อวัสดุประปา ๒,๒๙๐ ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์ ๒,๒๙๐ ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์ ๒,๒๙๐ เสนอราคาไม่สูงกว่า 

      ซื้อ               ท้องตลาดทั่วไปและมี 

                คุณสมบัติตามต้องการ 
                  

 



งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาํบลละอาย

ลําดับ
ที่ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวนโครงการ

๑ จัดซื้อโดยวธิีตกลงราคา ๑๒ 

๒ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ๒๐ 

๓ จัดซื้อโดยวธิีสอบราคา  - 

๔ จัดจ้างโดยวิธสีอบราคา - 

๕ จัดซื้อโดยวธิีประกวดราคา  - 

๖ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา  - 

๗ จัดซื้อจัดจา้งโดยวธิีพิเศษ  - 

๘ จัดซื้อจัดจา้งโดยวธิีกรณีพิเศษ   - 

๙ จัดซื้อจัดจา้งโดยวธิีอิเล็กทรอนิกส ์  - 

  รวม   

ได้นาํข้อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ (ประจําเดือนมนีาคม
 

                    เผยแพร่ เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖
 

 

                    ไมไ่ด้นําขอ้มลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งตามแบบ สขร
 

 

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาํบลละอาย 

ประจําเดือน มีนาคม  ๒๕๕๖ 

จํานวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาที่พิจารณา

คัดเลือก 

๑๘๐,๔๕๔ ๑๘๐,๔๕๔ ๑๘๐,๔๕๔ 

๓๓๕,๙๓๐ ๓๓๕,๙๓๐ ๓๓๕,๙๓๐ 

      

      

      

      

      

      

      

      

ประจําเดือนมนีาคม  ๒๕๕๖) 

๒๕๕๖  โดยวธิีประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ไมไ่ด้นําขอ้มลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งตามแบบ สขร. ๑ เผยแพร่ เหตุเพราะ ............................................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

รวมราคาที่พิจารณา วงเงินต่าํหรือสูงกว่า หมาย
เหต ุราคากลาง (+สูง) (-ต่ํา) 
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 -   

    

    

    

    

    

    

    

    

............................................................................................ 


