
 
 
 
 
 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
   เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563 
----------------------------------------------- 

 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม   มาตรา 9(8)             
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ลงวันที่ 16 มกราคม 2558  ให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนโดยให้มีรายละเอียดเกี่ ยงกับ
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาและเหตุผลทีคั่ดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน 

 เพ่ือให้การด าเนินงานตามคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้จัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในรอบเดือนกันยายน 2563 แล้วจึงแจ้งให้ประชาชนทราบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพลวง  รายละเอียดตามแบบ สขร.1  แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 

        นายเกียว  พันธ์เสน 
                            (นายเกียว  พันธ์เสน) 

                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
        รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ในเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563      แบบ สขร. 1 
            องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรนิทร์ 

       

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ “กองการศึกษาฯ” 2,750 2,750 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท พลายซิสเตมส์ จ ากัด 
/2,750 

บริษัท พลายซิสเตมส์ จ ากัด 
/2,750 

เสนอราคา
ต่ าสุดและ

เป็น
ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 

2 
จัดซื้อวัสดุตามโครงการเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6,177 6,177 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมวิทยา 
/6,177 

ร้านรวมวิทยา 
/6,177 

3 จ้างเหมาปรับปรุงเวบไซต์ อบต.บ้านพลวง 16,000 16,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายโอฬาร  ศักดิ์เจริญพันธ์ 
/16,000 

นายโอฬาร  ศักดิ์เจริญพันธ์ 
/16,000 

4 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ “กองคลัง” 1,250 1,250 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พี.ซี. ไดเรคเซลแอนด์
เซอร์วิส 
/1,250 

ร้าน พี.ซี. ไดเรคเซลแอนด์
เซอร์วิส 
/1,250 

5 
จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเกษตร
อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

500 500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/500 

ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/500 

6 
จ้างเหมายานพาหนะรับส่งตามโครงการ
เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4,000 4,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายประกอบ  ทองใสสร 
/4,000 

นายประกอบ  ทองใสสร 
/4,000 

7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง 

643,000 643,000 E-bidding 

1.บริษัทอภิชาอินเตอร์เนช่ันแนล 
/395,000 
2. หจก.ศริิไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง 
/423,000 
3. หจก.สรุินทร์อมรวัฒน ์
/477,900 
4. หจก.สภารัตน ์
/510,000 

บริษัทอภิชาอินเตอร์เนชั่น
แนล 
/395,000 
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ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงนิที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ถนน
เกษมสุข หมู่ที่ 9 บ้านอ าปึลกง ต าบลบ้าน
พลวง อ าเภอปราสารท จังหวัดสุรินทร์ 

647,000 647,000 E-bidding 

1.บริษัทอภิชาอินเตอร์เนช่ันแนล 
/398,000 
2. หจก.ศริิไพศาลสรุินทร์ก่อสร้าง 
/423,000 
3. หจก.สรุินทร์อมรวัฒน ์
/477,900 
4. หจก.สภารัตน ์
/510,000 

บริษัทอภิชาอินเตอร์เนชั่น
แนล 
/398,000 

เสนอราคา
ต่ าสุดและ

เป็น
ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 

9 
จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในด้าน
ต่างๆ 

500 500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/500 

ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/500 

10 
วัสดุตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ 

642 642 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางนลินรัตน์  สิริทิพาพงศ์ 
/642 

นางนลินรัตน์  สิริทิพาพงศ์ 
/642 

11 
วัสดุตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ 

3,518 3,518 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมวิทยา 
/3,518 

ร้านรวมวิทยา 
/3,518 

12 
จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปี 2563 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/450 

ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/450 

13 
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2563 

3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะ 
นายวชิระ  ทองอาจ 
/3,000 

นายวชิระ  ทองอาจ 
/3,000 

14 
จ้างเหมารถรับ-ส่งตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 
2563 

6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะ 
นายประกอบ  ทองใสสร 
/6,000 

นายประกอบ  ทองใสสร 
/6,000 
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ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

15 
จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2563 

1,553 1,553 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมวิทยา 
/1,553 

ร้านรวมวิทยา 
/1,553 

เสนอราคา
ต่ าสุดและ

เป็น
ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 

16 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน “ส านักปลัด งาน
ป้องกัน” 

3,586 3,586 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมวิทยา 
/3,586 

ร้านรวมวิทยา 
/3,586 

17 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง “ส านักปลัด งาน
ป้องกัน” 

17,235 17,235 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.สามัญไลด์ เฮาส์ 
/17,235 

หจก.สามัญไลด์ เฮาส์ 
/17,235 

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ “กองการศึกษาฯ” 10,870 10,870 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แอลฟ่าเอ็กเพิร์ท 
/10,870 

หจก.แอลฟ่าเอ็กเพิร์ท 
/10,870 

19 
จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
หมู่บ้านสะอาด ระดับต าบล 

13,860 13,860 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/13,860 

ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/13,860 

20 
จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับตามโครงการ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
หมู่บ้านสะอาด ระดับต าบล 

2,500 2,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 

ร้านเต็มใจ ก๊อปปี้ปริ้นแอนด์
คอมพิวเตอร์ 
/2,500 

ร้านเต็มใจ ก๊อปปี้ปริ้นแอนด์
คอมพิวเตอร์ 
/2,500 

21 
จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้านสะอาด ระดับ
ต าบล 

3,552 3,552 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมวิทยา 
/3,552 

ร้านรวมวิทยา 
/3,552 

22 
จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้านสะอาด ระดับ
ต าบล 

6,510 6,510 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านวีรพล 
/6,510 

ร้านวีรพล 
/6,510 

23 
จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้านสะอาด ระดับ
ต าบล 

2,795 2,795 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.โยพาณิชย์ 
/2,795 

หจก.โยพาณิชย์ 
/2,795 
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ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

24 
จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้านสะอาด ระดับ
ต าบล 

6,900 6,900 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวิสิทธิ์  ศรีน้อย 
/6,900 

นายวิสิทธิ์  ศรีน้อย 
/6,900 

เสนอราคา
ต่ าสุดและ

เป็น
ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 25 

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

500 500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/500 

ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/500 

26 
จัดซื้อวัสดุตามโครงการเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

12,625 12,625 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชัชวาลสุรินทร์ก่อสร้าง 
/12,625 

หจก.ชัชวาลสุรินทร์ก่อสร้าง 
/12,625 

27 จ้างท าป้ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เอส บี กรุ๊ป 
/450 

ร้าน เอส บี กรุ๊ป 
/450 

28 
วัสดุตามโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4,592 4,592 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมวิทยา 
/4,592 

ร้านรวมวิทยา 
/4,592 

29 
จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาในการ
สร้างอาชีพและรายได้ 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/450 

ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/450 

30 
วัสดุตามโครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้
ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพและรายได้ 

2,800 2,800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมวิทยา 
/2,800 

ร้านรวมวิทยา 
/2,800 

31 
วัสดุตามโครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้
ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพและรายได้ 

5,400 5,400 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านสัมมาชีพ 
/5,400 

ร้านสัมมาชีพ 
/5,400 

 
 
 
 
 



 
                                                                      -5-                                                                                       แบบ  สขร.1 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

32 
วัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย(สนามเด็กเล่น) 

101,436 101,436 วิธีเฉพาะเจาะจง 
หจก.ชัชวาลสุรินทร์ก่อสร้าง 
/101,436 

หจก.ชัชวาลสุรินทร์ก่อสร้าง 
/101,436 

เสนอราคา
ต่ าสุดและ

เป็น
ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 

 
 
 
                  ณภัศพงษ์  พะกาแย้ม  เจ้าหน้าที่/ผู้จัดท า                                          ธนาภัทร  ลัทธิ    หัวหนา้เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ 

       (นายณภัศพงษ์  พะกาแย้ม)                                (นางธนาภัทร  ลัทธิ) 
                           เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 
 
   

 

                    ล าดวน  ยอดภริมย์     ผู้ตรวจสอบ                                             เกียว  พันธ์เสน    ผู้ตรวจสอบ 
        (นางล าดวน  ยอดภิรมย์)                                                (นายเกียว  พันธ์เสน) 
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง                                                      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
                  รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 


