
 
 
 
 
 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
   เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ในรอบเดือนตุลาคม 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.2564
ในรอบเดือนตุลาคม 2563 แล้วจึงแจ้งให้ประชาชนทราบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพลวง  รายละเอียดตามแบบ สขร.1  แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  2  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕63 
 
 

       นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ 
                                 (นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ) 

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563      แบบ สขร. 1 
            องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรนิทร์ 

       

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 
จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
(ประจ าเดือน ตุลาคม 2563) 

9,000 9,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมร  ครบส่วน 
/9,000 

นางสมร  ครบส่วน 
/9,000 

เสนอราคา
ต่ าสุดและ

เป็น
ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 2 

จ้างเหมาทส าป้ายประชาสัมพันธ์ประชุม
ท้องถิ่นท้องที่ 

450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/450 

ร้าน ซายน์ แอนด์ พริ้นด์ 
/450 

3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “กองช่าง” 22,000 22,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แอลฟ่าเอ็กเพิร์ท 
/22,000 

หจก.แอลฟ่าเอ็กเพิร์ท 
/22,000 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ “ส านักปลัด” 7,740 7,740 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัทพลายซิสเต็มส์ จ ากัด 
/7,740 

บริษัทพลายซิสเต็มส์ จ ากัด 
/7,740 

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน “ส านนักปลัด” 5,500 5,500 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมวิทยา 
/5,500 

ร้านรวมวิทยา 
/5,500 

6 จัดซื้อวัสดุหินคลุก “กองช่าง” 53,300 53,300 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจโฮมมาร์ท 
/53,300 

หจก.เจริญกิจโฮมมาร์ท 
/53,300 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง “ส านักปลัด” 4,655 4,655 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.อุรณาก่อสร้าง 
/4,655 

หจก.อุรณาก่อสร้าง 
/4,655 

8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ “ส านักปลัด” 800 800 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พี.ซบี.ไดเรค เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส 
/800 

ร้าน พี.ซบี.ไดเรค เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส 
/800 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน “กองคลัง” 2,136 2,136 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมวิทยา 
/2,136 

ร้านรวมวิทยา 
/2,136 

    
                                                                                                    



 
 
                                                                                                    -2-                                                                                       แบบ  สขร.1 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ “กองช่าง 15,210 15,210 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.แอลฟ่าเอ็กเพิร์ท 
/15,210 

หจก.แอลฟ่าเอ็กเพิร์ท 
/15,210 

เสนอราคา
ต่ าสุดและ

เป็น
ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 

11 
จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
(ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563) 

9,000 9,000 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสมร  ครบส่วน 
/9,000 

นางสมร  ครบส่วน 
/9,000 

 
 

 

      
 
                  ณภัศพงษ ์ พะกาแย้ม  เจ้าหน้าที่/ผู้จัดท า                                          ธนาภัทร  ลัทธิ    หัวหนา้เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ 

       (นายณภัศพงษ์  พะกาแย้ม)                                (นางธนาภัทร  ลัทธิ) 
                           เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 
 
   

 

                    ล าดวน  ยอดภริมย์     ผู้ตรวจสอบ                                             นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ    ผู้ตรวจสอบ 
        (นางล าดวน  ยอดภิรมย์)                                                 (นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ) 
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
                   


