
                                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๑                                             แบบสขร. ๑ 
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ/จา้ง 

ผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ 

๑ ตู้เหล็กเก็บเอสารแบบ  
๒ บาน (ตู้สูง) จ านวน ๒ ตู้ มีมอก. 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา

๑๕,๐๐๐ บาท 

ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา

๑๕,๐๐๐ บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

๔๘๓/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

เบิกจ่าย
เรียบร้อย 

๒ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  
แบบกระจกบานเลื่อน  
จ านวน ๒ ตู้ มีมอก. 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 
๘,๐๐๐บาท 

ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา
๘,๐๐๐บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

๔๘๔/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

เบิกจ่าย
เรียบร้อย 

๓ โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน ๓ ตัว ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา

๒๕,๕๐๐ บาท 

ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา

๒๕,๕๐๐ บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

๔๑๘/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๙ พ.ย. 

๒๕๖๑ 

เบิกจ่าย
เรียบร้อย 

๔ เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร จ านวน ๓ ตัว ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา

๑๕,๐๐๐ บาท 

ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา

๑๕,๐๐๐ บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

๔๑๙/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๙ พ.ย. 

๒๕๖๑ 

เบิกจ่าย
เรียบร้อย 

๕ โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
๔ ฟุต จ านวน ๑ ตัว 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 
๖,๐๐๐บาท 

ร้านโฮม
เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา
๖,๐๐๐บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

๔๘๒/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

เบิกจ่าย
เรียบร้อย 

 
 
 



                                                                  สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน  ธันวาคม   ๒๕๖๑                                           แบบสขร. ๑ 
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 

ซื้อ/หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ/จา้ง 

ผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ 

๖ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๑ ตัว ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 

๑,๕๐๐ บาท 

ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 

๑,๕๐๐ บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

๔๘๑/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

เบิกจ่ายเรียบร้อย 

๗ โต๊ะคอมพิวเตอร์  ๑ ตัว ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 

๒,๐๐๐ บาท 

ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา๒,๐๐๐ 

บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

๔๑๗/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๙ พ.ย. 

๒๕๖๑ 

เบิกจ่ายเรียบร้อย 

๘ ชุดไมโครโฟนประชุมระบบ
ดิจิตอล 

๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี เอ็น ซาวด์ 
เสนอราคา  

๑๑๕,๕๐๐ บาท 

ร้านพี เอ็น ซาวด์ 
เสนอราคา  

๑๑๕,๕๐๐ บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

๔๒๖/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. 

๒๕๖๑ 

เบิกจ่ายเรียบร้อย 

๙ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
๑๘,๐๐๐ บีทียู   
จ านวน ๒ เครื่อง 

๕๗,๒๐๐ ๕๗,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๑๐ เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 
จ านวน  ๑  เครื่อง 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๑๑ เครื่องตัดหญ้า แบบล้อ
จักรยาน  จ านวน  ๑  เครื่อง 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๑๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

 
                                                                



                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน  ธันวาคม   ๒๕๖๑                                            แบบสขร. ๑ 
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 

ซื้อ/หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ/จา้ง 

ผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ 

๑๓ เครื่องพิมพ์ Multifunetion 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ส ี
จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๑๔ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด ๔๐ นิ้ว  

๑๓,๑๐๐ ๑๓,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๑๕ โต๊ะท างาน จ านวน ๒ ตัว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๑๖ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
๑ เครื่อง  

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๑๗ เครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน ๒ เครื่อง  

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๑๘ เครื่องพิมพ์ Multifunetion 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ส ี
จ านวน ๒ เครื่อง 
 

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๑๙ เครื่องส ารองไฟ จ านวน ๒ 
เครื่อง  

๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๒๐ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV  
ขนาด ๔๐ นิ้ว จ านวน ๒ เครือ่ง 

๓๕,๔๐๐ ๓๕,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

 
 



                                                                  สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน  ธันวาคม   ๒๕๖๑                                            แบบสขร. ๑ 
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 

ซื้อ/หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ/จา้ง 

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ 

๒๑ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทีย ู
จ านวน ๔ เครื่อง  

๑๖๐,๘๐๐ ๑๖๐,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๒๒ เครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน ๑ เครื่อง  

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๒๓ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ
กระจกบานเลื่อน มี มอก. 
จ านวน ๒ ตู้ 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๒๔ กล้องระดับ ก าลังขยาย ๓๐ 
เท่า จ านวน ๑ เครื่อง  

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๒๕ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา  
จ านวน ๑ เครื่อง  

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๒๖ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน ๑ เครื่อง  

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

๒๗ โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ญาติฌาปนกิจสถาน  
เทศบาลต าบลปรางค์กู่  
จ านวน ๑ หลัง  

๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - - - - ยังไม่ด าเนินการ
แต่อย่างใด 

 
 
 
 



                                                                  สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม   ๒๕๖๑                                            แบบสขร. ๑ 
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อ/หรือจ้าง 

(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ/จา้ง 

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ 

๑ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV   

๓๐,๗๐๐ ๓๐,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษไฮ-ไฟ 
เสนอราคา  

๓๐,๔๙๐ บาท 

ร้านศรีสะเกษไฮ-ไฟ 
เสนอราคา  

๓๐,๔๙๐ บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

๔๙๑/๒๕๖๑ 
ลงวันที่  

๑๙ ธ.ค.๖๑  

ส่งเอกสารขอรับ
เงินเรียบร้อยแล้ว 

 

                                                                  สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๑                                            แบบสขร. ๑ 
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 

ซื้อ/หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ/จา้ง 

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ 

๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ห้อง
ส้วม จ านวน ๖ ห้องพร้อม
ห้องน้ าผู้พิการ ตลาดสด
เทศบาล 

๖๐๔,๐๐๐ ๖๐๔,๐๐๐ ประกวดราคา บริษัทบ้านดี
ออกแบบและ
ก่อสร้าง จ ากัด 

เสนอราคา 
๔๕๓,๘๙๕.๒๔ บาท 
หจก.วีอาร์คอนกรีต 

เสนอราคา 
๕๗๓,๘๐๐ บาท 

หจก.อ้ึงเก่ียอู๋ 
เสนอราคา 

๕๓๘,๐๐๐ บาท 

บริษัทบ้านดี
ออกแบบและ
ก่อสร้าง จ ากัด 

เสนอราคา 
๔๕๓,๘๙๕.๒๔ บาท 

 

เสนอราคา
ต่ าสุดและเป็น
ประโยชน์กับ
ทางราชการ 

สัญญาจ้างเลขที่ 
๐๓/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๑ 

เบิกจ่ายเงิน
เรียบร้อย 



 


