
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
เรื่อง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2566 ประจ าเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2565 
ของ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

* * * * * * * *  
อาศัยอ านาจตามความนัย  มาตรา 9  แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

          พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ งหวาย  จึงขอประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1  
ประจ าเดือน  ตุลาคม 2565   เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและปิดประกาศให้ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจทราบ  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bungwai.go.th ติดประกาศ ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งหวาย  หรือที่ท าการก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน 

จึงประกาศมาเพ่ือแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
                              ประกาศ  ณ   วันที่    2   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2565 
 
 

        
          (นายเสถียร   รักษารอด) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
                                                       

http://www.bungwai.go.th/


ล ำดับท่ี
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 7,000      7,000      เฉพำะเจำจง ร้ำนมงคลเจริญเลเซอร์ปร้ิน 7,000      ร้ำนมงคลเจริญเลเซอร์ปร้ิน 7,000       เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 1/2566
2 สนป. จัดซ้ือ งบกลำง ยำผู้ประสบภัยน้ ำท่วม 1,330      1,330      เฉพำะเจำจง บริษัทวำรินเมดิคอลฯ 1,330      บริษัทวำรินเมดิคอลฯ 1,330       เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 2/2566
3 กองช่ำง จัดซ้ือ วัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 8,610      8,610      เฉพำะเจำจง หจก.สินค้ำซีเมนต์ไทย 8,610      หจก.สินค้ำซีเมนต์ไทย 8,610       เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 3/2566
4 กองช่ำง จัดซ้ือ วัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,799    12,799    เฉพำะเจำจง บริษัทเมืองวัสดุจ ำกัด 12,799    บริษัทเมืองวัสดุจ ำกัด 12,799     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 4/2566
5 สนป. จัดจ้ำง งบกลำง ป้ำยไวนิลจุดปฐมพยำบำลเคล่ือนท่ี 450         450         เฉพำะเจำจง หจก.บุญปกกำรพิมพ์ 450       หจก.บุญปกกำรพิมพ์ 450       เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 1/2566
6 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ตรำยำง 3,160      3,160      เฉพำะเจำจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 3,160          หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 3,160    เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 2/2566
7 สวัสดิกำร จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำท ำตรำยำง 800         800         เฉพำะเจำจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 800         หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 800         เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 3/2566
8 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ป้ำยจุดรับบริจำคส่ิงของอุทกภัย 690         690         เฉพำะเจำจง หจก.บุญปกกำรพิมพ์ 690         หจก.บุญปกกำรพิมพ์ 690         เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 4/2566
9 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 7,300.00 7,300.00 เฉพำะเจำจง อู่ทวีชัยดดโต้เซอร์วิส 7,300.00 อู่ทวีชัยออโต้เซอร์วิส 7,300.00 เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 5/2566

10 สนป. จัดซ้ือ วัสดุ น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000  100,000  เฉพำะเจำจง บริษัทประจักษ์พิบูล 100,000  บริษัท ประจักษ์พิบูล 100,000   เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 1/2566
11 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนกู้ชีพ 57,525    57,525    เฉพำะเจำจง นำยจีระศักด์ิ ชิณกะธรรม 57,525    นำยจีระศักด์ิ ชิณกะธรรม 57,525     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 1/2566
12 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนกู้ชีพ 57,525    57,525    เฉพำะเจำจง นำยอดิศักด์ิ มำค ำผุย 57,525    นำยอดิศักด์ิ มำค ำผุย 57,525     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 2/2566
13 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนกู้ชีพ 57,525    57,525    เฉพำะเจำจง นำยสึทัศน์  สิมพันธ์ 57,525    นำยสุทัศน์ สิมพันธ์ 57,525     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 3/2566
14 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนกู้ชีพ 57,525    57,525    เฉพำะเจำจง นำยไสว  แก่นท้ำว 57,525    นำยไสว แก่นท้ำว 57,525     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 4/2566
15 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนกู้ชีพ 57,525    57,525    เฉพำะเจำจง ส.อ.ศุภชัย ขัดสี 57,525    ส.อ.ศุภชัย ขัดสี 57,525     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 5/2566
16 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำรเกษตร 58,500    58,500    เฉพำะเจำจง นำยรัศมี สลักลำย 58,500    นำยรัศมี สลักลำย 58,500     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 6/2566
17 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำรเกษตร 58,500    58,500    เฉพำะเจำจง นำยจิตติดำ สุ่มมำตร 58,500    นำยจิตติดำ สุ่มมำตร 58,500     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 7/2566
18 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ผู้ช่วยนิติกร 58,500    58,500    เฉพำะเจำจง นำยปวีภัทร์ แสนทวีสุข 58,500    นำยปวีรภัทร์ แสนทวีสุข 58,500     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 8/2566
19 สนป. จัดจ้ำง ค่ีำใช้สอย ช่วยงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 57,525    57,525    เฉพำะเจำจง น.ส.สิรินภำ ย้ิมแยม 57,525    น.ส.สิรินภำ ย้ิมแยม 57,525     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 9/2566
20 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 58,500    58,500    เฉพำะเจำจง นำยสงวน แหลมไธสง 58,500    นำยสงวน แหลมไธสง 58,500     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 10/2566

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแบบสขร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประจ าเดือนเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแบบสขร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประจ าเดือนเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

21 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 58,500    58,500    เฉพำะเจำจง นำยวรวุฒิ รำชบุตร 58,500    นำยวรวุฒิ รำชบุตร 58,500     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 11/2566
22 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 58,500    58,500    เฉพำะเจำจง นำยวีระศักด์ิ แหลมไธสง 58,500    นำยวีระศักด์ิ แหลมไธสง 58,500     เสนอรำคำต่ ำสุด/คุณสมบัติครบถ้วนฯ 12/2566

2,295,178.00

ลงช่ือ
         (นำงสำวสุดำรัตน์  วิสำพล)
        นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร

                                                                                            จ ำนวน 22 รำยกำร(สองล้ำนสองแสนเก้ำหม่ืนห้ำพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบแปดบำทถ้วน)


