
 
  
   

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ"างประจําเดือน  มีนาคม  2563 

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

  ตามพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.  2540  มาตรา  9  วรรคหนึง่ (8) 
บัญญัติให"อํานาจคณะกรรมการข"อมูลข�าวสารของราชการ กําหนดข"อมูลข�าวสารอ่ืนท่ีหน�วยงานของรัฐต"องจัด
ให"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�าวสารเก่ียวกับผลการ
พิจารณาจัดซ้ือจัดจ"างของหน�วยงานของรัฐ เป>นเอกสารท่ีหน�วยงานของรัฐต"องจัดให"มีไว"ให"ประชาชนเข"า
ตรวจดูได" ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8)  แห�งพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  นั้น 

  องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  จึงขอจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ"างของ
หน�วยงานขององค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง ประจําเดือน มีนาคม 2563  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับงาน
ท่ีจัดซ้ือจัดจ"าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือจัดจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาเหตุผลท่ีคัดเลือกผู"ท่ีเสนอราคา  ท้ังนี้ เพ่ือเป>นไปตามแบบ สขร.1  ท่ีแนบท"ายประกาศนี้แล"ว 

  ออกให"  ณ  วันท่ี    1   เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕63    
       

          
      (นายอิสรพงษ�  เสนคราม) 
        นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน มีนาคม  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"างเหมาบริการพนักงานขับ

รถยนต�ประจําเดือน มีนาคม-
พฤษภาคม 2563 จํานวน  3  
เดือน 

24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา  สง
เจริญธรรม 

นายพิทยา  สงเจริญ
ธรรม 

เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

21/2563 
28 ก.พ. 2563 

2 จ"างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานผู"ดูแลเด็ก (ศพด.วัด
สระสะแก) ประจําเดือน 
มีนาคม – กันยายน  2563 
จํานวน  7  เดือน 

63,000 63,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ  
ทิศกระโทก 

นางสาวเพลินพิศ  
ทิศกระโทก 

เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

22/2563 
28 ก.พ. 2563 

3 จ"างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานผู"ดูแลเด็ก (ศพด.วัด
สระสะแก) ประจําเดือน 
มีนาคม – กันยายน  2563 
จํานวน  7  เดือน 

63,000 63,000 เฉพาะเจาะจง นางสุภาวัลย�  พันธ�
มหา 

นางสุภาวัลย�  พันธ�
มหา 

เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

23/2563 
28 ก.พ. 2563 

4 จ"างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานด"านการพัฒนา
ชุมชน ประจําเดือน มีนาคม – 
กันยายน  2563 จํานวน  7  
เดือน 

63,000 63,000 เฉพาะเจาะจง นายประทีป  โฮน 
กระโทก 

นายประทีป  โฮน 
กระโทก 

เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

24/2563 
28 ก.พ. 2563 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน มีนาคม  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"างเหมาทําปSายไวนิล 

โครงการรณรงค�ปSองกันโรค
ไข"เลือดออก ประจําปE  2563 

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

47/2563 
6  มี.ค. 2563 

2 จ"างเหมาทําปSายไวนิลโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให"ความรู"
เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

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

48/2563 
6  มี.ค. 2563 

3 จ"างเหมาถ�ายเอกสารตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให"ความรู"ในการปSองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(covid 19) และการจัดทํา
หน"ากากอนามัยเพื่อปSองกัน
ตนเอง ประจําปEงบประมาณ 
2563 องค�การบริหารส�วน
ตําบลบุกระสัง อําเภอหนองกี่  
จังหวัดบุรีรัมย� 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร"าน เอ็น.เค.
อินเตอร�เน็ต 

ร"าน เอ็น.เค.
อินเตอร�เน็ต 

เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

49/2563 
6  มี.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน มีนาคม  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"างเหมาติดตั้งระบบสายไฟฟSา

ภายในอาคารศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก องค�การบริหารส�วนตําบล
บุกระสัง จํานวน  3  ศูนย� 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์  หวัง
ค่ํากลาง 

นายประยุทธิ์  หวัง
ค่ํากลาง 

เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

50/2563 
13 มี.ค. 2563 

5 จ"างเหมาทําปSายไวนิล
ประชาสัมพันธ� พรบ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร"าง ประจําปE
งบประมาณ 2563  พร"อม
โครงไม"และติดตั้ง ขนาด 1.20 
x 2.40  เมตร จํานวน  11  
ปSาย 

7,150 7,150 เฉพาะเจาะจง ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

51/2563 
17 มี.ค. 2563 

6 จ"างเหมาทําปSายไวนิลโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให"ความรู"
ในการปSองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (covid 19) 
และการจัดทําหน"ากากอนามัย
เพื่อปSองกันตนเอง ประจําปE
งบประมาณ 2563 องค�การ
บริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 

12,450 12,450 เฉพาะเจาะจง ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท ร"านกิ่งอิงค�เจ็ท เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

52/2563 
20 มี.ค. 2563 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน มีนาคม  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 
7 จ"างเหมาซ�อมแซมบํารุงรักษา

รถยนต�สํานักงาน ทะเบียน กค 
8166  บุรีรัมย� 

3,140 3,140 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามการ
ยนต�หนองกี่ 

หจก.สยามการยนต�
หนองกี่ 

เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

53/2563 
13 มี.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2563 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน มีนาคม  2563 

 
 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ"าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข"อตกลงในการ

ซื้อหรือจ"าง 
1 ซื้อน้ําดื่มสําหรับ ศพด.อบต.บุ

กระสัง จํานวน 3 ศูนย� 
ประจําเดือน มีนาคม  2563 

624 624 เฉพาะเจาะจง ร"านพิมพ�ชนก
พาณิชย� 

ร"านพิมพ�ชนก
พาณิชย� 

เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

43/2563 
2 มี.ค. 2563 

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับ 
ศพด. สังกัดองค�การบริหาร
ส�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 

3 ซื้อวัสดุงานบ"านงานครัว 
สําหรับ ศพด. สังกัดองค�การ
บริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
จํานวน  3  ศูนย�  

29,883 29,883 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

45/2563 
4 มี.ค. 2563 

4 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทําหน"ากาก
อนามัยตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให"ความรู"ในการ
ปSองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid 19) 

6,450 6,450 เฉพาะเจาะจง ร"าน พี.ซี.เอ็น 
การค"า 

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

46/2563 
10 มี.ค. 2563 

5 ซื้อวัสดุในการรณรงค�ปSองกัน
โรคไข"เลือดออก (น้ํายาพ�น
หมอกควันและทรายกําจัด
ลูกน้ํา) 

99,000 99,000 เฉพาะเจาะจง ร"านฐิติพรรณ 
การค"า 

ร"านฐิติพรรณ การค"า เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

47/2563 
10 มี.ค. 2563 



 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน มีนาคม  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 
6 ซื้อวัสดุในการจัดทําหน"ากาก

อนามัยตามโครงการพลังคน
ไทยร�วมใจปSองกันไวรัสโคโรนา 
(covid-19) 

23,925 23,925 เฉพาะเจาะจง ร"าน พี.ซี.เอ็น 
การค"า 

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

48/2563 
11 มี.ค. 2563 

7 ซื้ออุปกรณ�สําหรับห"องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด"วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดโคกกระสัง องค�การ
บริหารส�วนตําบลบุกระสัง  
อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 

29,900 29,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีโอเอเซ็น
เตอร� จํากัด 

บริษัท พีทีโอเอเซ็น
เตอร� จํากัด 

เป>นผู"เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"องครบถ"วน 

49/2563 
24 มี.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 


