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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
เร่ือง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
-------------------------------- 

 
   อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑ และข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ      

ทางราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ      
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ    
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ      
จัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียด    
เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจ       
ดูของประชาชน  

 
ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวและเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส      

และตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  จึงขอประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน 
มิถุนายน ๒๕62 ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.๑  แนบท้าย ประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม ๒๕62 เป็นต้นไป 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 

 
  
 

          (นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์)  
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 



 
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ./เทศบาล/อบต.      นาทราย 

ประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕62   
 

ล าดับ
ที่ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน
โครงการ 

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวมราคากลาง 
รวมราคาที่พิจารณา

คัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือสูงกว่าราคา
กลาง (+สูง) (-ต่ ากว่า) 

หมายเหตุ 

๑. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชญิชวนทัว่ไป - - - - -  
2. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
3. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 723,000.00 723,000.00 730,000.00 7,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 รวม - - - - -  
        

 
ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ (ประจ าเดือน  มิถุนายน  ๒๕62   ) 
   เผยแพร่  เมื่อวันที่       1          เดือน       กรกฎาคม       พ.ศ.       ๒๕62 
        โดยวธิี        ติดประกาศ,ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (www.nasai.go.th) 
   ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ       
                                                                                                                                                  

 
(ลงชื่อ)                  ผู้รายงาน 

                                                   (    นายเอกรินทร์  อินทสาร      ) 
                                           ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nasai.go.th/


สรุปผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕62                                                  
                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง 
วงเงินประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 

 เหตผุลที่คดัเลือกโดยสังเขป 
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคดัเลือก ราคา 

1 โครงการจ้างขุดลอกเหมืองส่งน ้าฝาย 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ สุนันทเสวก 16,000.00 นายสมใจ สุนันทเสวก 16,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติ  
 ตาแย้ม ม.1 ต.นาทราย       ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร  
        ตกลงราคาจ้างและเสนอราคา  
        ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ  
        ขอยืนยันราคาเดิม  
         

2 โครงการจ้างขุดลอกเหมืองส่งน ้าฝาย 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ สุนันทเสวก  34,000.00 นายสมใจ สุนันทเสวก 34,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติ  
  นายทัน โกศักดิ์ศรี ม.1 ต.นาทราย       ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร  
        ตกลงราคาจ้างและเสนอราคา  
        ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ  
        ขอยืนยันราคาเดิม  
         

3 โครงการจ้างขุดลอกคูส่งน ้าข้างชล  80,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ สุนันทเสวก 84,000.00 นายสมใจ สุนันทเสวก  84,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติ  
 ประทานสี่แยกหน้าโพธ์ิ – ห้วยน้ าเย็น       ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร  
 ม.2,3 ต.นาทราย       ตกลงราคาจ้างและเสนอราคา  
        ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ  
        ขอยืนยันราคาเดิม  
         

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาชี - 217,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เทียนฉัตร โยธากจิ 217,000.00 หจก. เทียนฉัตร โยธากจิ  217,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติ  
  ซอยอาจารย์ ม.5 ต.นาทราย       ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร  
        ตกลงราคาจ้างและเสนอราคา  
        ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ  
        ขอยืนยันราคาเดิม  
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ล าดับที ่
งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
 เหตผุลที่คดัเลือกโดยสังเขป 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคดัเลือก ราคา 
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านล่าง - 379,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เทียนฉัตร โยธากจิ 379,000.00 หจก. เทียนฉัตร โยธากจิ 379,000.00 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติ  
 บ้านในดอน ม.1 ต.นาทราย       ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร  
        ตกลงราคาจ้างและเสนอราคา  
        ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ  
        ขอยืนยันราคาเดิม  
         

   
 
 
 

                                                                                                      (ลงชื่อ)                  ผู้รายงาน 
                                                    (    นายเอกรินทร์  อินทสาร     ) 
                                               ต าแหน่ง    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                
 
 
 

 
 
 


