
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
เร่ือง  ประกาศการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
--------------------------------- 

 
         ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ
เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                        
ลงวันที่ 16  มกราคม  2558  (ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

 
                 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)     

 
 
                   (นายโยธิน   มุลกะกุล) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  4  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
๑. ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงานตามโครงการ 

ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสะพุง  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 ในวันที ่ 22  
ธันวาคม ๒๕๖3  สถานที่ศึกษาด ู
งาน   ณ เทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร ์

10,000 10,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายชยพัทธ ์เควันดี 
ราคาที่เสนอ  10,000.-บาท 

นายชยพัทธ ์ เควันด ี
ราคาที่ตกลงจ้าง 10,000.- บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้าง เลขที่  10/2564 
ลงวันที่  18  ธันวาคม ๒๕63 

2. ค่าจัดซื้อชุดสังฆทานส าหรับถวายพระสงฆ์ 
ค่าดอกไม้  ธูปเทียน  และเครื่องธรรมคุณ
ตามโครงการสืบสานอนุรักษ ์วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา (การท าบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่) ประจ าปีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
จ านวน ๘ รายการ 

5,500 5,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านพินิจกิจเจริญ 
 ราคาที่เสนอ 5,500.-บาท 

  ร้านพินจิกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,500บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซ้ือ  เลขที่  11/2564   
ลงวันที่  21  ธันวาคม ๒๕63 

3. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการตั้งจดุตรวจ
และติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างและเก็บสถานที่ตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่(จุดบริการประชาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

1,500 1,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

 น.ส.ทองดี พลขันธ ์
ราคาที่เสนอ  1,500.-บาท 

น.ส.ทองดี  พลขันธ ์
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,500.- บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้าง เลขที่  12/2564 
ลงวันที่  25  ธันวาคม ๒๕63 

4. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 
2/2563 ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. 2563    

69,616.40 69,616.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
 ราคาที่เสนอ 69,616.40บาท 

  บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ69,616.40บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซ้ือ  เลขที่  13/2564   
ลงวันที่  30 ธันวาคม ๒๕63 

5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจ าเดือนมกราคม 2564 

4,500 4,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

  ร้านวายกุ๊อปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 14/2564 
ลงวันที่  30 ธันวาคม ๒๕63 

6. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตาม
ใบสั่งจ่ายน้ ามัน  อบต.สะพุง  ประจ าเดือน
มกราคม  2563 

10,000 10,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 10,0๐๐.-บาท 

  ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,0๐๐.-บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซ้ือ เลขที่  15/2564 
ลงวันที่  30 ธันวาคม ๒๕63 

7. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อชว่ย
ปฏิบัติงานด้านปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(พนกังานดับเพลิง) ประจ าปีงบประมาณ  
2564  (ระหว่างวันที่   1 มกราคม พ.ศ. 
2564 ถึงวันที่ 31 มนีาคม  พ.ศ. 2564) 

27,000 27,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสนอง  ปาระมัต ิ
ราคาที่เสนอ 27,000.- บาท 

  นายสนอง  ปาระมัต ิ
ราคาที่ตกลงจ้าง 27,000.- บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้าง เลขที่  16/2564 
ลงวันที่  30 ธันวาคม ๒๕63 

 


