
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

เรือ่ง   ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ประจําเดือน  เมษายน  2562 
………………………………………………… 

  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ทําผลการพิจารณารายเดือนทุก ๆ เดือน
(ตามแบบ สขร.1) เพื่อเปนดัชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น 

  ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ไดดําเนินการตาม
แบบ สขร 1  เพื่อใหประชาชนไดตรวจดูผลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 
ประจําเดือน เมษายน  2562 เปนที่เรียบรอยแลว โดยรายละเอียดตามแบบ สขร 1 ที่แนบทายประกาศฉบับ 
นี้                          

                    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                             ประกาศ ณ วันที่   10    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
(ลงชื่อ).........ภิรมย  สิตตะหิรญั.............. 

 (นางภิรมย  สิตตะหิรัญ) 
                                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่พัสดุ เดือน มีนาคม 9,000           9,000           เฉพาะเจาะจง นส.พิจิตรา คงวรรณ/ นส.พิจิตรา คงวรรณ/ เพราะเปนผูมีอาชีพ บันทึกตกลงจาง

2562 9,000 9,000 รับจางโดยตรง เลขที่ 35/2562

ลว 28 กพ.2562

2 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายไดเดือนมีนาคม 9,000           9,000           เฉพาะเจาะจง นส.สิริวิมล ปานสังข/ นส.สิริวิมล ปานสังข/ เพราะเปนผูมีอาชีพ บันทึกตกลงจาง

 2562 9,000 9,000 รับจางโดยตรง เลขที่ 36/2562

ลว 28 กพ.2562

3 จางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเดือน 6,000           6,000           เฉพาะเจาะจง นายมะนาวี สาและ/ นายมะนาวี สาและ/ เพราะเปนผูมีอาชีพ บันทึกตกลงจาง

มีนาคม  2562 6,000 6,000 รับจางโดยตรง เลขที่ 37/2562

ลว 28 กพ.2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2562
องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

วันที่ .....10....... เดือน ......พฤษภาคม....... พ.ศ. 2562 

ลว 28 กพ.2562

4 จางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเดือน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายอีดิ้ล อุเซ็ง/4,500 นายอีดิ้ล อุเซ็ง/4,500 เพราะเปนผูมีอาชีพ บันทึกตกลงจาง

กุมภาพันธ 2562 รับจางโดยตรง เลขที่ 38/2562

ลว 28 กพ.2562

5 จางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเดือน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายอิสมาแอล มามุ/ นายอิสมาแอล มามุ/ เพราะเปนผูมีอาชีพ บันทึกตกลงจาง

มีนาคม 2562 4,500 4,500 รับจางโดยตรง เลขที่ 39/2562

ลว 28 กพ.2562

6 จางเหมาลางถังน้ําประปาเดือน มีนาคม 2562 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพัทธ หนักแดง/ นายปฏิพัทธ หนักแดง/ เพราะเปนผูมีอาชีพ บันทึกตกลงจาง
6,000 6,000 รับจางโดยตรง เลขที่ 40/2562

ลว 28 กพ.2562

7 จางเหมาบริการกิจการประปาเดือน มีนาคม2562 5,000           5,000           เฉพาะเจาะจง นางณัฐรุจา หนักแดง/ นางณัฐรุจา หนักแดง/ เพราะเปนผูมีอาชีพ บันทึกตกลงจาง
5,000 5,000 รับจางโดยตรง เลขที่ 41/2562

ลว 28 กพ.2562

8 อาหารเสริมนม ศพด 34,811.40    34,811.40    เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด/ สหกรณโคนมพัทลุง เพราะเปนผูมีอาชีพ ใบสั่งซื้อ
34,811.40  จํากัด / ขายพัสดุโดยตรง เลขที่ 1/2562

34,811.40 ลว 1 พย .2561



9 อาหารเสริมนม โรงเรียนวัดสุนทรวารี 94615.60 94615.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมพัทลุง สหกรณโคนมพัทลุง เพราะเปนผูมีอาชีพ ใบสั่งซื้อ
จํากัด / จํากัด/ ขายพัสดุโดยตรง เลขที่ 2/2562

94615.60 94615.70 ลว 1 พย .2561

10 อาหารเสริมนม โรงเรียนบานลอแตก 83,904.40    83,904.40    เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมพัทลุง สหกรณโคนมพัทลุง เพราะเปนผูมีอาชีพ ใบสั่งซื้อ
จํากัด / จํากัด/ ขายพัสดุโดยตรง เลขที่ 3/2562

83,904.40               83,904 ลว 1 พย .2561

11 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 2,140           2,140           เฉพาะเจาะจง หสม.ซีเจเซอรวิส/2 หสม.ซีเจเซอรวิส/ เพราะเปนผูมีอาชีพ ใบสั่งจาง
2,140 2,140 รับจางโดยตรง เลขที่ 12/2562

ลว.30 พย.2561

12 จางเหมารถโดยสารไมประจําทาง สองขั้นปรับ 105,000       105,000       เฉพาะเจาะจง นองอุยทัวร/105,000 นองอุยทัวร/ เพราะเปนผูมีอาชีพ สัญญาจาง
อากาศขนาดไมนอยกวา 46 ที่นั่ง งวดที่ 2 วิมลทัวร/112,000 105,000 รับจางโดยตรง เลขที่3/2562

งวดที่ 2 112,001 ลว.21 มีค.2562

13 จางเหมาซอมแซมเปลี่ยนยางรถยนตสวนกลาง กค 13,600         13,600         เฉพาะเจาะจง หจก.ปตตานีกิจการยาง/ หจก.ปตตานีกิจการยาง/ เพราะเปนผูมีอาชีพ ใบสั่งจาง
3208 ปตตานี 13,600 13,600 รับจางโดยตรง เลขที่ 32/25623208 ปตตานี 13,600 13,600 รับจางโดยตรง เลขที่ 32/2562

ลว 2 เมย.2562

14 ซื้อวัสดุกีฬา 14,990         14,990         เฉพาะเจาะจง รานนันเอสพี/ รานนันเอสพี/ เพราะเปนผูมีอาชีพ ใบสั่งซื้อ
14,990 14,990 ขายพัสดุโดยตรง เลขที่ 18/2562

ลว.4 เมย.2562

15 จางเหมาทําปายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 4,500           4,500           เฉพาะเจาะจง รานทองถิ่นไทย/ รานทองถิ่นไทย/ เพราะเปนผูมีอาชีพ ใบสั่งจาง
4,500 4,500 รับจางโดยตรง เลขที3่3/2562

ลว.4 เมย.2562

16 จางเหมาทําปายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 750              750              เฉพาะเจาะจง รานทองถิ่นไทย/750 รานทองถิ่นไทย/750 เพราะเปนผูมีอาชีพ ใบสั่งจาง
รับจางโดยตรง เลขที3่4/2562

ลว.9 เมย.2562

17 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000           1,000           เฉพาะเจาะจง พงษพาณิชย/1,000 พงษพาณิชย/1,000 เพราะเปนผูมีอาชีพ บันทึกตกลงซื้อ
ขายพัสดุโดยตรง เลขที่ 1/2562

ลว.1 ตค. 2561


