
 
 
 

 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 

เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ"างประจําเดือน พฤศจิกายน  2561 

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

           ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให�อํานาจ
คณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการ กําหนดข�อมูลข�าวสารอ่ืนท่ีหน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� 
ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ5และวิธีการท่ีคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารราชการกําหนด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  วรรค หนึ่ง (8)  แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.  
2540  คณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการจึงกําหนดให� ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ�างของ
หน�วยงานของรัฐ เป:นเอกสารท่ีหน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8)  แห�ง
พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  นั้น 

  องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  จึงขอจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน ขององค5การ
บริหารส�วนตําบลบุกระสัง  ประจําเดือน พฤศจิกายน  2561  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีจัดซ้ือจัดจ�าง  วงเงิน
งบประมาณ วิธีจัดซ้ือหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกผู�ท่ีเสนอ
ราคา ท้ังนี้ เพ่ือเป:นไปตามแบบ ขสร.1  ท่ีแนบท�ายประกาศนี้แล�ว 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   3   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 

     (ลงชื่อ)           
               (นายอิสรพงษ5  เสนคราม) 
                    นายกองค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําปCงบประมาณ  2562 

องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย5 
ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 
รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 จ�างเหมาซ�อมจอคอมพิวเตอร5

(กองคลัง) 960 960 เฉพาะเจาะจง 
หจก.นางรอง

คอมพิวเตอร5เซ็น
เตอร5 

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร5เซ็นเตอร5 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
7/2562 

1 พ.ย. 2561 

2 จ�างเหมาทําปJายไวนิล
ประชาสัมพันธ5การลงทะเบียน
ผู�สูงอายุผู�พิการประจําปC
งบประมาณ  2563 

3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค5เจ็ท ร�านกิ่งอิงค5เจ็ท คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
8/2562 

1  พ.ย. 2561 

3 จ�างเหมาทําปJายไวนิลตาม
โครงการส�งเสริมศิลปะดนตรี
พื้นบ�าน 

350 350 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค5เจ็ท ร�านกิ่งอิงค5เจ็ท คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
9/2562 

12 พ.ย. 2561 

4 จ�างเหมาเครื่องเสียงพร�อมเวที
และไฟประดับตามโครงการ
ประเพณีวันลอยกระทง  

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 
นายพีระศักดิ์  

พรมธิดา 
นายพีระศักดิ์  พรมธิดา คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

10/2562 
21  พ.ย. 2561 

5 จ�างเหมาทําปJายไวนิลตาม
โครงการประเพณีวันลอย
กระทง 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค5เจ็ท ร�านกิ่งอิงค5เจ็ท คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
11/2562 

21 พ.ย. 2561 

6 จ�างเหมาจัดเตรียมสถานที่
ตามโครงการประเพณีวันลอย
กระทง 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายชาญ  ชัยแน�ง นายชาญ  ชัยแน�ง คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
12/2562 

21 พ.ย. 2561 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําปCงบประมาณ  2562 
องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย5 

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 
รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 ซื้อหมึกพิมพ5เครื่อง Printer 

จํานวน  6  ตลับ 
7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง 

บริษัทมาเจริญ 
โฮม เฟอร5นิเจอร5 

บริษัทมาเจริญ โฮม 
เฟอร5นิเจอร5 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
4/2562 

2 พ.ย. 2561 
2 ซื้อวัสดุตามโครงการส�งเสริม

ศิลปะดนตรีพื้นบ�าน 
725 725 เฉพาะเจาะจง ร�านสมายด5ช็อป ร�านสมายด5ช็อป คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

5/2562 
16 พ.ย. 2561 

3 ซื้อวัสดุตามโครงการประเพณี
วันลอยกระทง 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง 
ร�านไอเดียร5

พาณิชย5 
ร�านไอเดียร5พาณิชย5 คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

6/2562 
20 พ.ย. 2561 

 
 



 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําปCงบประมาณ  2562 

องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย5 
ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 
รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ

ปฏิบัติงานกองคลัง 
7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง 

นางสาวปาริฉัตร  
ช�อยขุนทด 

นางสาวปาริฉัตร  ช�อย
ขุนทด 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
7/2562 

31 ต.ค. 2561 
3 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ

ปฏิบัติงานกองคลัง (งานแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย5สิน) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 
นายทัศไนย  

สุภาพ 
นายทัศไนย  สุภาพ คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

8/2562 
31 ต.ค. 2561 

5 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ
ปฏิบัติงานกองช�าง 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายถนัด  โม�ภักดี นายถนัด  โม�ภักดี คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
9/2562 

31 ต.ค.  2561 
2 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ

ปฏิบัติงาน กองสวัสดิการ
สังคม 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวปนัดดา  

มัดตังดอน 
นางสาวปนัดดา  มัดตัง

ดอน 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

10/2562 
31 ต.ค.  2561 

4 จ�างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต5 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 
นายพยุงศักดิ์  ตาก

กระโทก 
นายพยุงศักดิ์  ตากกระ

โทก 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

11/2562 
31 ต.ค.  2561 

6 จ�างเหมาบริการพนักงาน
รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 
นายวิโรจน5  คุณ

วงค5 
นายวิโรจน5  คุณวงค5 คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

12/2562 
31 ต.ค. 2561 

 


