
 
 
  
   

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ"างประจําเดือน  กุมภาพันธ�  2563 

************************************** 

  ตามพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.  2540  มาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติ
ให"อํานาจคณะกรรมการข"อมูลข�าวสารของราชการ กําหนดข"อมูลข�าวสารอ่ืนท่ีหน�วยงานของรัฐต"องจัดให"มีไว"ให"
ประชาชนเข"าตรวจดูได" ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีคณะกรรมการข"อมูลข�าวสารราชการกําหนด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8)  แห�งพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ.  2540  คณะกรรมการข"อมูลข�าวสารของราชการกําหนดให" ข"อมูลข�าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณา
จัดซ้ือจัดจ"างของหน�วยงานของรัฐ เป?นเอกสารท่ีหน�วยงานของรัฐต"องจัดให"มีไว"ให"ประชาชนเข"าตรวจดูได" ตาม
มาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8)  แห�งพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  นั้น 

  องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  จึงขอจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ"างของหน�วยงาน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง ประจําเดือน กุมภาพันธ� 2563  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีจัดซ้ือจัด
จ"าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือจัดจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู"ได"รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลท่ี
คัดเลือกผู"ท่ีเสนอราคา  ท้ังนี้ เพ่ือเป?นไปตามแบบ ขสร.1  ท่ีแนบท"ายประกาศนี้แล"ว 

  ออกให"  ณ  วันท่ี    2   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕63     
    

                             
      (นายอิสรพงษ�  เสนคราม) 
       นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปFงบประมาณ  2563 
องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 

ประจําเดือน กุมภาพันธ�  2563 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ"าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 
ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
1 ซื้อครุภัณฑ�สํานักงาน(สํานัก

ปลัด) จํานวน 2 รายการ 1.ตู"
เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
หลัง,โตJะทํางานผู"บริหาร 
จํานวน 1 ตัว 

22,400 22,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

38/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

2 ซื้อครุภัณฑ�สํานักงาน (กอง
การศึกษา)ตู"เหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 1 หลัง 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

39/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

3 ซื้อครุภัณฑ�สํานักงาน (กอง
สวัสดิการ)ตู"เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน 1 หลัง 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

40/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปFงบประมาณ  2563 
องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 

ประจําเดือน กุมภาพันธ�  2563 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ"าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 
ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
4 ซื้อวัสดุ เครื่องดื่ม เครื่องเขียน

และอุปกรณ�สําหรับผู"เข"าร�วม
การฝQกอบรมและรณรงค�
จัดการขยะมูลฝอย ประจําปF 
2563 

19,620 19,620 เฉพาะเจาะจง ร"านสมายด�ช"อป ร"านสมายด�ช"อป เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

41/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

5 ซื้อวัสดุไฟฟRาจํานวน 37 
รายการเพื่อติดตั้งระบบไฟฟRา
สําหรับ ศพด.บุกระสัง ศพด.
สระสะแก และศพด.หนองมัน 

59.858 59,858 เฉพาะเจาะจง ร"าน พี.ซี.เอ็น
การค"า 

ร"าน พี.ซี.เอ็นการค"า เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

42/2563 
24 ก.พ. 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปFงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน กุมภาพันธ�  2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ"าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
1 จ"างเหมาซ�อม

เครื่องปรับอากาศ (ห"อง
ประธานสภาฯ) จํานวน 1 
เครื่อง 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ปรีชาแอร� เครื่อง
เย็น 

ปรีชาแอร� เครื่องเย็น เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

38/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

2 จ"างเหมาทําปRายไวนิลขนาด 
1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 
1 ปRาย ตามโครงการอบรม
และรณรงค�การจัดการขยะมูล
ฝอยประจําปF 2563 

350 350 เฉพาะเจาะจง ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

39/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

3 จ"างเหมาทําถังขยะอันตราย 
จํานวน 8 ถัง ตามโครงการ
อบรมและรณรงค�จัดการขยะ
มูลฝอย ประจําปF 2563 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายชาญ  ชัยแน�ง นายชาญ  ชัยแน�ง เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

40/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 



 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปFงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน กุมภาพันธ�  2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ"าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
4 จ"างเหมาซ�อมคอมพิวเตอร�

(กองคลัง)ทะเบียนครุภัณฑ� 
416 – 53 - 0037  

144 144 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร�เซ็น

เตอร� 

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร�เซ็น

เตอร� 

เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

41/2563 
25 ก.พ. 2563 

 
 

5 จ"างเหมาซ�อมเครื่อง
คอมพิวเตอร�(กองสวัสดิการฯ) 
ทะเบียนครุภัณฑ� 416 – 50 
– 0029 จํานวน 1 เครื่อง 

5,040 5,040 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร�เซ็น

เตอร� 

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร�เซ็น

เตอร� 

เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

42/2563 
25 ก.พ. 2563 

6 จ"างเหมาซ�อมเครื่องปริ้นเตอร� 
(สํานักปลัด) ทะเบียนครุภัณฑ� 
478 – 62 - 0037 

960 960 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร�เซ็น

เตอร� 

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร�เซ็น

เตอร� 

เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

43/2563 
25 ก.พ. 2563 



 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปFงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน กุมภาพันธ�  2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ"าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
1 ซื้อครุภัณฑ�สํานักงาน (สํานัก

ปลัด) จํานวน 2 รายการ 1.ตู"
เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
หลัง,โตJะทํางานผู"บริหาร 
จํานวน 1 ตัว 

22,400 22,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม 
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม 
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

38/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

2 ซื้อครุภัณฑ�สํานักงาน (กอง
การศึกษา)ตู"เหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 1 หลัง 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม 
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม 
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

39/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

3 ซื้อครุภัณฑ�สํานักงาน (กอง
สวัสดิการฯ)ตู"เหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 1 หลัง 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม 
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม 
เฟอร�นิเจอร� จํากัด 

เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

40/2563 
7 ก.พ. 2563 



 
 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปFงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน กุมภาพันธ�  2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ"าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
4 ซื้อวัสดุ เครื่องดื่ม เครื่องเขียน

และอุปกรณ�สําหรับผู"เข"าร�วม
การฝQกอบรม ตามโครงการ
อบรมและรณรงค�จัดการขยะ
มูลฝอยประจําปF 2563 

19,620 19,620 เฉพาะเจาะจง ร"านสมายด�ช็อป ร"านสมายด�ช็อป เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

41/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

5 ซื้อวัสดุไฟฟRาจํานวน 37 
รายการ เพื่อติดตั้งระบบไฟฟRา
สําหรับ ศพด.บุกระสัง,ศพด.
สระสะแกและศพด.บ"านหนอง
มัน 

59,858 59,858 เฉพาะเจาะจง ร"าน พี.ซี.เอ็น 
การค"า 

ร"าน พี.ซี.เอ็น การค"า เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

42/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปFงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือนมีนาคม  2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ"าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
1 ซื้อน้ําดื่มสําหรับศูนย�พัฒนา

เด็กเล็ก อบต.บุกระสัง 3 ศูนย�
ประจําเดือน มีนาคม 2563 

  เฉพาะเจาะจง   เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

43/2563 
มี.ค. 2563 

 
 

2 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การ
บริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
จํานวน 3 ศูนย� 

29,952 29,952 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 เป?นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

44/2563 
3 มี.ค. 2563 

 
 

 
 


