
 
 

  

 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 
เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ"างประจําเดือน ตุลาคม  2563 

************************************** 

  ตามพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.  2540  มาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8) 
บัญญัติให"อํานาจคณะกรรมการข"อมูลข�าวสารของราชการ กําหนดข"อมูลข�าวสารอ่ืนท่ีหน�วยงานของรัฐต"องจัดให"
มีไว"ให"ประชาชนเข"าตรวจดูได" ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีคณะกรรมการข"อมูลข�าวสารราชการกําหนด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8)  แห�งพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ.  2540  คณะกรรมการข"อมูลข�าวสารของราชการกําหนดให" ข"อมูลข�าวสารเก่ียวกับผลการ
พิจารณาจัดซ้ือจัดจ"างของหน�วยงานของรัฐ เป>นเอกสารท่ีหน�วยงานของรัฐต"องจัดให"มีไว"ให"ประชาชนเข"าตรวจดู
ได" ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8)  แห�งพระราชบัญญัติข"อมูลข�าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  นั้น 

  องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  จึงขอจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ"างของ
หน�วยงานขององค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง ประจําเดือน  ตุลาคม  2563  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับงาน
ท่ีจัดซ้ือจัดจ"าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือจัดจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู"ได"รับการคัดเลือกและ
ราคาเหตุผลท่ีคัดเลือกผู"ท่ีเสนอราคา  ท้ังนี้ เพ่ือเป>นไปตามแบบ ขสร.1  ท่ีแนบท"ายประกาศนี้แล"ว 

  ออกให"  ณ  วันท่ี    2    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕63    
       

 

      (นายอิสรพงษ�  เสนคราม) 
        นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง 

 
                                                                                                                             

            
     

 
  



                                                                                                                             
                 แบบ สขร.1 

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2564 
องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 

ประจําเดือนตุลาคม  2563 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่

จะซื้อ
หรือจ"าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข"อตกลงในการซื้อ

หรือจ"าง 
1 จ"างเหมาจัดและออกแบบเว็บ

ไซด� และเช�าพื้นที่จัดทําเว็บไซด� 
ดูแลข"อมูลรายละเอียดในเว็บไซด�
และโฆษณาทางระบบ
อินเตอร�เน็ตเป>นเวลา 12 เดือน 
ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทม�มีเดียเว็บ
ดีไซน�จํากัด 

บริษัทไทม�มีเดีย
เว็บดีไซน�จํากัด 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

1/2564 
1 ต.ค. 2563 

 

2 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานผู"ดูแลเด็กศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดโคกกระสัง ตั้งแต�วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 – 31  
ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสุภาวัลย�  
 พันธ�มหา 

นางสุภาวัลย�  
 พันธ�มหา 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

2/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

3 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานผู"ดูแลเด็กศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดโคกกระสัง ตั้งแต�วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 – 31  
ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ  
ทิศกระโทก 

นางสาวเพลินพิศ  
ทิศกระโทก 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

3/2564 
1  ต.ค. 2563 

 
 

                                                      



                                                                                                                                                                แบบ สขร.1 
                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2564 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือน ตุลาคม  2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ"าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ"าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข"อตกลงในการซื้อ

หรือจ"าง 
4 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานทําความสะอาดศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต�วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 31  ธันวาคม 
2563 จํานวน 3 เดือนๆละ 
9,000 บาท  

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  เชิญกลาง นางสุมาลี เชิญกลาง 
  

เป>นผู"เสนอ
ราคาต่ําสุด
และมี
คุณสมบัติ
ถูกต"อง
ครบถ"วน 

4/2564 
1 ต.ค. 2563 

 

5 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานผู"ดูแลเด็กศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กบุกระสัง ตั้งแต�วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 31  ธันวาคม 
2563 จํานวน 3 เดือนๆละ 
9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมรัศมี  
กลกลาง 

นางสาวเปรมรัศมี  
 กลกลาง 

เป>นผู"เสนอ
ราคาต่ําสุด
และมี
คุณสมบัติ
ถูกต"อง
ครบถ"วน 

5/2564 
1  ต.ค. 2563 

 
 

6 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองคลังด"านการเงิน 
ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31  ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร  
ช"อยขุนทด 

นางสาวปาริฉัตร  
 ช"อยขุนทด 

เป>นผู"เสนอ
ราคาต่ําสุด
และมี
คุณสมบัติ
ถูกต"อง
ครบถ"วน 

6/2564 
1  ต.ค. 2563 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                 แบบ สขร.1 
                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2564 

องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประจําเดือนตุลาคม  2563 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ"าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข"อตกลงในการซื้อ

หรือจ"าง 
7 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานกองคลังด"านพัสดุ 
ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31  ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองทิพย�  
บรรเลงการ 

นางสาวกรองทิพย�  
บรรเลงการ 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

7/2564 
1  ต.ค. 2563 

 

8 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองคลังด"านจัดเก็บ 
ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31  ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี  
 เกยจอหอ 

นางสาวสุภาวดี  
 เกยจอหอ 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

8/2564 
1  ต.ค. 2563 

 
 

9 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองคลังด"านจัดเก็บ 
ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31  ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา  
แววกระโทก 

นางสาวอรัญญา  
แววกระโทก 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

9/2564 
1  ต.ค. 2563 

 
 

10 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม 
ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31  ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายประทีป  
 โฮนกระโทก 

นายประทีป  
 โฮนกระโทก 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

10/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 



 
                                                                                                                                                                 แบบ สขร.1 

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2564 
องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 

ประจําเดือนตุลาคม  2563 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่

จะซื้อ
หรือจ"าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข"อตกลงในการซื้อ

หรือจ"าง 
11 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม 
ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31  ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพันวษา   
คลังกูล 

นางสาวพันวษา  
คลังกูล 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

11/2564 
1 ต.ค. 2563 

 

12 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ภายในองค�การบริหารส�วนตําบล
บุกระสัง ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 – 31  ธันวาคม 2563 
จํานวน 92 วันๆละ 300 บาท 

27,600 27,600 เฉพาะเจาะจง นายเฉลย  
 เพ็งจันทร�เจ"า 

นายเฉลย   
เพ็งจันทร�เจ"า 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

12/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

13 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานแม�บ"าน ตั้งแต�วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 31  ธันวาคม 
2563 จํานวน 3 เดือนๆละ 
9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางทองทิพย�  
 กรมกระโทก 

นางทองทิพย�  
 กรมกระโทก 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

13/2564 
 1 ต.ค. 2563 

 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                 แบบ สขร.1 

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2564 
องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 

ประจําเดือนตุลาคม  2563 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่

จะซื้อ
หรือจ"าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข"อตกลงในการซื้อ

หรือจ"าง 
14 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานขับรถยนต� ตั้งแต�วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 – 31  
ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา  
 สงเจริญธรรม 

นายพิทยา  
 สงเจริญธรรม 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

14/2564 
1 ต.ค. 2563 

 

15 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองช�าง ด"านการ
ออกแบบเขียนแบบและงานด"าน
โยธา ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 – 31  ธันวาคม 2563 
จํานวน 3 เดือนๆละ 9,000 
บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายอาทร   
เกียนสันเทียะ 

นายอาทร  
 เกียนสันเทียะ 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

15/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

16 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองช�าง ด"านไฟฟTา
และสาธารณูปโภค ตั้งแต�วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 31  ธันวาคม 
2563 จํานวน 3 เดือนๆละ 
9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายถนัด  โม"ภัคดี นายถนัด  โม"ภัคดี เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

16/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

 
 



 
                                                                                                                                                                 แบบ สขร.1 

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ"างในรอบเดือน  ประจําปEงบประมาณ  2564 
องค�การบริหารส�วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย� 

ประจําเดือนตุลาคม  2563 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ"าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ"าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ"าง รายชื่อผู"เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 
ผู"ได"รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ"าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข"อตกลง
ในการซื้อหรือจ"าง 

17 จ"างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองช�าง ด"านไฟฟTา
สาธารณะ ตั้งแต�วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 31  
ธันวาคม 2563 จํานวน 3 
เดือนๆละ 9,000 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายสุธี  ล"ามกระโทก นายสุธี  ล"ามกระ
โทก 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

17/2564 
1 ต.ค. 2563 

 

18 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อ
ลื่นเพื่อใช"สําหรับรถยนต�
ส�วนกลางและครุภัณฑ�อื่นๆ
ประจําปE 2564 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ�การเกษตร
หนองกี่ จํากัด 

สหกรณ�การเกษตร
หนองกี่ จํากัด 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

1/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

19 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับ ศพด. 
อบต. บุกระสัง จํานวน 3 ศูนย� 
ประจําเดือน ตุลาคม 2563 

1,964 1,964 เฉพาะเจาะจง ร"านพิมพ�ชนก
พาณิชย� 

ร"านพิมพ�ชนก
พาณิชย� 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

2/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม
โรงเรียน) ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2563 

98,039.34 98,039.34 เฉพาะเจาะจง สหกรณ�โคนมปาก
ช�อง 

สหกรณ�โคนมปาก
ช�อง 

เป>นผู"เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต"อง
ครบถ"วน 

3/2564 
30 ต.ค. 2563 

 
 


