
 
  
   

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ"างประจําเดือน พฤษภาคม  2563 

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

  ตามพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.  2540  มาตรา  9  วรรคหน่ึง (8) บัญญัติให"
อํานาจคณะกรรมการข"อมูลข�าวสารของราชการ กําหนดข"อมูลข�าวสารอ่ืนที่หน�วยงานของรัฐต"องจัดให"มีไว"ให"ประชาชน
เข"าตรวจดูได" ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่คณะกรรมการข"อมูลข�าวสารราชการกําหนด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  วรรคหน่ึง (8)  แห�งพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของราชการ 
พ.ศ.  2540  คณะกรรมการข"อมูลข�าวสารของราชการกําหนดให" ข"อมูลข�าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ"าง
ของหน�วยงานของรัฐ เปAนเอกสารที่หน�วยงานของรัฐต"องจัดให"มีไว"ให"ประชาชนเข"าตรวจดูได" ตามมาตรา  9  วรรคหน่ึง 
(8)  แห�งพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  น้ัน 

  องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  จึงขอจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ"างของหน�วยงานของ
องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง ประจําเดือน พฤษภาคม 2563  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับงานที่จัดซื้อจัดจ"าง 
วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจ"าง รายช่ือผู"เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู"ได"รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกผู"
ที่เสนอราคา  ทั้งน้ี เพื่อเปAนไปตามแบบ สขร.1  ที่แนบท"ายประกาศน้ีแล"ว 

  ออกให"  ณ  วันที่    1   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕63     
      

 

 
      (นายอิสรพงษ�  เสนคราม) 
       นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
                แบบ สขร.1 

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

ประจําเดือน พฤษภาคม  2563 
ลําดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่

จะซื้อ
หรือจ"าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข"อตกลงในการซื้อ
หรือจ"าง 

1 จ"างเหมาทําปHายไวนิลในการ
ดําเนินโครงการเฝHาระวัง
ปHองกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

65/2563 
1 พ.ค. 2563 

 

2 จ"างโครงการขุดลอกทาง
ระบายน้ําและวางท�อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร"อม
บ�อพักบ"านประชาสามัคคี 
หมู�ที่ 6 

83,000 83,000 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เก�าจอหอ นายพิชัย เก�าจอหอ เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

66/2563 
5 พ.ค. 2563 

 
 

3 จ"างเหมาซ�อมแซมและ
บํารุงรักษารถยนต�ส�วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กค 
8166 บุรีรัมย� 

3,250 3,250 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามการยนต� 
หนองกี่ 

หจก.สยามการยนต� 
หนองกี่ 

เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

67/2563 
13 พ.ค. 2563 

 
 

4 จ"างเหมาถ�ายเอกสารบัญชี
หนังสือขอทําลาย จํานวน 
2,370 หน"า 

1,185 1,185 เฉพาะเจาะจง ร"าน เอ็น เค 
อินเตอร�เน็ต 

ร"าน เอ็น เค 
อินเตอร�เน็ต 

เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

68/2563 
15 พ.ค. 2563 

 



 

                                                                                                                                                                            แบบ สขร.1 
                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปGงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือนพฤษภาคม  2563 

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ"าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
5 จ"างเหมาซ�อมเครื่องพ�น

หมอกควัน จํานวน 3 
เครื่อง 

18,210 18,210 เฉพาะเจาะจง พี. ซี. เอ็นการค"า พี. ซี. เอ็นการค"า เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

69/2563 
15 พ.ค. 2563 

6 จ"างเหมาฉีดพ�นสารเคมี
(หมอกควัน) ตาม
โครงการรณรงค�ปHองกัน
โรคไข"เลือดออก
ประจําปG พ.ศ. 2563 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ หวัง
ค่ํากลาง 

นายประยุทธิ์ หวังค่ํา
กลาง 

เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

70/2563 
21 พ.ค. 2563 

7 จ"างเหมาทําปHายไวนิล
พระบรมฉายาลักษณ� 
จํานวน 2 รายการ 

3,450 3,450 เฉพาะเจาะจง ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

71/2563 
29 พ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            แบบ สขร.1 
                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปGงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือนพฤษภาคม  2563 

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ"าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
8 ซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ 

LED ขาวดํา (18 หน"า/นาที) 
กองคลัง จํานวน 1 เครื่อง 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณการค"า ฐิติพรรณการค"า เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

52/2563 
7 พ.ค. 2563 

9 ซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ 
LED ขาวดํา (18 หน"า/นาที) 
กองช�าง จํานวน 1 เครื่อง 

2,600 
 

2,600 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณการค"า ฐิติพรรณการค"า เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

53/2563 
7 พ.ค. 2563 

10 ซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก
พร"อมติดตั้งถังหมึกพิมพ� (lnk 
Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง 

4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณการค"า ฐิติพรรณการค"า เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

54/2563 
7 พ.ค. 2563 

 
 

11 ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม�น"อย
กว�า 19 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง 
 

2,800 
 

2,800 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณการค"า ฐิติพรรณการค"า เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

55/2563 
7 พ.ค. 2563 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                            แบบ สขร.1 
                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปGงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือนพฤษภาคม  2563 

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ"าง 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ"าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
12 ซื้อครุภัณฑ�

คอมพิวเตอร�(กองช�าง)
เครื่องคอมพิวเตอร�
สําหรับสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม�
น"อยกว�า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง 

17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณการค"า ฐิติพรรณการค"า เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

56/2563 
7 พ.ค. 2563 

 

13 ซื้อครุภัณฑ�สํานักงาน 
(กองการศึกษา) ตู"
เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 
2 หลัง 

8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม 
เฟอร�นิเจอร� 

บริษัทมาเจริญโฮม 
เฟอร�นิเจอร� 

เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

57/2563 
14 พ.ค. 2563 

 

14 ซื้ออาหารเสริมนม 
ภาคเรียน 1 / 2563 

138,664.24 138,664.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณ�โคนมปาก
ช�อง 

สหกรณ�โคนมปาก
ช�อง 

เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

58/2563 
15 พ.ค. 2563 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                            แบบ สขร.1 
                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปGงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือนพฤษภาคม  2563 

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ"าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
15 ซื้อน้ํามันดีเซลและแก_ส

โซฮอล� ตามโครงการ
รณรงค�ปHองกัน
ไข"เลือดออก ประจําปG 
พ.ศ. 2563 

33,500 33,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ�การเกษตร
หนองกี่ จํากัด 

สหกรณ�การเกษตร
หนองกี่ จํากัด 

เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

59/2563 
20 พ.ค. 2563 

 

16 ซื้อวัคซีนปHองกันโรคพิษ
สุนัขบ"า ตามโครงการ
สัตย�ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ"าฯ 

55,675 55,675 เฉพาะเจาะจง ร"านศุภนิศฟาร�ม ร"านศุภนิศฟาร�ม เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

60/2563 
25 พ.ค. 2563 

 

17 ซื้อหมึกเติมเครื่องถ�าย
เอกสาร 

17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย�
เซอร�วิส โอ เอ 

จํากัด 

บริษัทบุรีรัมย�เซอร�วิส 
โอ เอ จํากัด 

เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

62/2563 
25 พ.ค. 2563 

 

18 ซื้อวัสดุไฟฟHาเพื่อใช"
สําหรับซ�อมแซม
บํารุงรักษาและทดแทน
ของเดิมที่ชํารุด 

52,500 52,500 เฉพาะเจาะจง พี.ซี.เอ็น การค"า พี.ซี.เอ็น การค"า เปAนผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

63/2563 
27 พ.ค. 2563 

 

 


