
 
 
 

 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 

เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ"างประจําเดือน ธันวาคม  2561 

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

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  วรรค หนึ่ง (8)  แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ.  2540  คณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการจึงกําหนดให� ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับผลการ
พิจารณาจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงานของรัฐ เป:นเอกสารท่ีหน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู
ได� ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8)  แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  นั้น 

  องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  จึงขอจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน 
ขององค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  ประจําเดือน ธันวาคม  2561  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีจัดซ้ือ
จัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือกผู�ท่ีเสนอราคา ท้ังนี้ เพ่ือเป:นไปตามแบบ ขสร.1  ท่ีแนบท�ายประกาศนี้แล�ว 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   2   เดือน  มกราคม พ.ศ. 2562 

 

     (ลงชื่อ)           
               (นายอิสรพงษ5  เสนคราม) 
                     นายกองค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
 

 
 
 
 
 
 
 



       แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําปAงบประมาณ  2562 

องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย5 
ประจําเดือน  ธันวาคม  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) 855 855 เฉพาะเจาะจง 
หจก.นางรอง

คอมพิวเตอร5เซ็น
เตอร5 

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร5เซ็นเตอร5 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
13/2562 

14 ธ.ค. 2561 

2 จ�างเหมาทําตราประทับ (กอง
คลัง) 

750 750 เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด 

สมพร  2 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด สม

พร  2 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

14/2562 
19  ธ.ค.  2561 

3 จ�างเหมาทําปIายไวนิลตาม
โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อ
ปIองกันและลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรในช�วงเทศกาลปA
ใหม� 2562 

9,850 9,850 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค5เจ็ท ร�านกิ่งอิงค5เจ็ท คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
15/2562 

24 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําปAงบประมาณ  2562 

องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย5 
ประจําเดือน  ธันวาคม  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 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองช�าง) 

6,135 6,135 เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด 

สมพร  2 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด    

สมพร  2 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

8/2562 
20  ธ.ค.  2561 

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 
4,125 4,125 เฉพาะเจาะจง 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
สมพร  2 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด     
สมพร  2 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
9/2562 

20  ธ.ค.  2561 
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร5 (กอง

คลัง) 
430 430 เฉพาะเจาะจง 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
สมพร  2 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด    
สมพร  2 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
10/2562 

20  ธ.ค.  2561 
4 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 

11,656 11,656 เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด 

สมพร  2 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด    

สมพร  2 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

11/2562 
20  ธ.ค.  2561 

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กอง
การศึกษาฯ) 

10,248 10,248 เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด 

สมพร  2 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด     

สมพร  2 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

12/2562 
20  ธ.ค.  2561 

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กอง
สวัสดิการสังคม) 

15,464 15,464 เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด 

สมพร  2 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด    

สมพร  2 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

13/2562 
20  ธ.ค.  2561 

7 จัดซื้อเครื่อง DLTV 
30,700 28,000 เฉพาะเจาะจง 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
ออลล5เว็บ 
เทคโนโลยี 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
ออลล5เว็บ เทคโนโลยี 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
14/2562 

26  ธ.ค.  2561 

 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําปAงบประมาณ  2562 

องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย5 
ประจําเดือน  ธันวาคม  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�างเหมาบริการพนักงานขับ

รถยนต5 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 

นายพยุงศักดิ์  ตาก
กระโทก 

นายพยุงศักดิ์   
ตากกระโทก 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
13/2562 

30 พ.ย. 2561 
2 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ

ปฏิบัติงานกองคลัง 
7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง 

นางสาวปาริฉัตร  
ช�อยขุนทด 

นางสาวปาริฉัตร  ช�อย
ขุนทด 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
14/2562 

30 พ.ย. 2561 
3 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ

ปฏิบัติงานกองคลัง (งานแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย5สิน) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 
นายทัศไนย  

สุภาพ 
นายทัศไนย  สุภาพ คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

15/2562 
30 พ.ย. 2561 

4 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ
ปฏิบัติงาน กองสวัสดิการ
สังคม 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวปนัดดา  

มัดตังดอน 
นางสาวปนัดดา  มัดตัง

ดอน 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

16/2562 
30 พ.ย. 2561 

5 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ
ปฏิบัติงานกองช�าง 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายถนัด  โม�ภักดี นายถนัด  โม�ภักดี คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
17/2562 

30 พ.ย.  2561 
6 จ�างเหมาบริการพนักงาน

รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 
นายวิโรจน5  คุณ

วงค5 
นายวิโรจน5  คุณวงค5 คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

18/2562 
30 พ.ย. 2561 

7 จ�างเหมาบริการพนักงานกอง
ช�าง (งานออกแบบเขียนแบบ) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 
นายอาทร  เกียน

สันเทียะ 
นายอาทร  เกียน

สันเทียะ 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

19/2562 
30 พ.ย. 2561 

 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําปAงบประมาณ  2562 

องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย5 
ประจําเดือน  ธันวาคม  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 
8 จ�างเหมาบริการบุคคล 

(แม�บ�าน) 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 

นางทองทิพย5  กรม
กระโทก 

นางทองทิพย5   
กรมกระโทก 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
20/2562 

30 พ.ย. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําปAงบประมาณ  2562 

องค5การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย5 
ประจําเดือน  ธันวาคม  2561 

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 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู�ที่  3  บ�านบุ 
(ซอยมิตรภาพซอย  9) 

250,000 249,000 เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
อารีย5มิตรการโยธา 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด  
อารีย5มิตรการโยธา 

เป:นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

1/2562 
11 ธ.ค.  2561 

2 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู�ที่  3  บ�านบุ 
(ซอยทุ�งกระเต็นทอง แยกบ�าน
นายเพชรรัตน5) 

250,000 249,000 เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
อารีย5มิตรการโยธา 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด  
อารีย5มิตรการโยธา 

เป:นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

2/2562 
11 ธ.ค. 2561 

3 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู�ที่  8  บ�านโคก 
(ซอยบุญมี  49) 

500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
อารีย5มิตรการโยธา 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด  
อารีย5มิตรการโยธา 

เป:นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

3/2562 
19 ธ.ค. 2561 

4 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู�ที่  2  บ�าน
กระสัง (สายหน�าบ�านนายสมใจ  
เจียงกระโทก ช�วงที่เหลือ) 

500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
อารีย5มิตรการโยธา 

ห�างหุ�นส�วนจํากัด  
อารีย5มิตรการโยธา 

เป:นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

4/2562 
25 ธ.ค. 2561 

 


