
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2563 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน  ตุลาคม  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 จ�างเหมาจัดทําเว็บไซต& 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทม&สมีเดีย

เว็บดีไซน&จํากัด 
บริษัทไทม&สมีเดียเว็บ

ดีไซน&จํากัด 
เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

1/2562 
1 ต.ค. 2562 

2 จ�างเหมาสํารวจความพึงพอใจ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราช
ภัฎบุรีรัมย& 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย& 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

2/2562 
2 ต.ค. 2562 

3 จ�างเหมาทําปCายไวนิลจํานวน 
4 รายการตามโครงการจัดการ
แข(งขันกีฬาตําบล “บุกระสัง
เกมส&” ครั้งที่ 22 ประจําป�
งบประมาณ 2563 

3,246 3,246 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

3/2562 
11 ต.ค. 2562 

4 จ�างเหมาจัดทําปCายผ�าแพร
ลูกโปHงและพลุดอกไม�ไฟ ตาม
โครงการจัดการแข(งขันกีฬา
ตําบล “บุกระสังเกมส&” ครั้งที่ 
22 ประจําป�งบประมาณ 
2563 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายเลี่ยม  
ทนกระโทก 

นายเลี่ยม  
ทนกระโทก 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

4/2562 
11 ต.ค. 2562 

 
 
 
 

5 จ�างเหมาเครื่องขยายเสียงและ
เต็นท& ตามโครงการจัดการ
แข(งขันกีฬาตําบล “บุกระสัง
เกมส&”ครั้งที่ 22 ประจําป� 
งบประมาณ 2563 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง นายพีระศักดิ์  
พรมธิดา 

นายพีระศักดิ์ 
 พรมธิดา 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

5/2562 
11 ต.ค. 2562 



 
6 จ�างเหมาจัดดอกไม�ตกแต(ง

สถานที่พิธีเปLดการแข(งขันกีฬา
ตําบล “บุกระสังเกมส&” ครั้งที่ 
22 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายจุฬาวุธ  
สุขไสยา 

นายจุฬาวุธ สุขไสยา เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

6/2562 
11 ต.ค. 2562 

 

7 จ�างเหมาทําปCายไวนิลตาม
โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนา
เพื่อสํานึกและระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย&ไทย วันที่ 23 
ตุลาคม 2562 วันคล�ายวัน
สวรรคต รัชกาลที่ 5 

1,220 1,220 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

7/2562 
21 ต.ค. 2562 

 

8 จ�างเหมาเวทีขนาด 40 
x60x1.20 เมตร จํานวน 1 
เวที ตามโครงการกิจกรรม
อาสาพัฒนาเพื่อสํานึกและ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย&ไทย วันที่ 
23 ตุลาคม 2562  

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายพีระศักดิ์  
พรมธิดา 

นายพีระศักดิ์  
พรมธิดา 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

8/2562 
21 ต.ค. 2562 

 
 
 
 
 

9 จ�างเหมาตกแต(งสถานที่ตาม
โครงการจัดกิจกรรมอาสา
พัฒนาเพื่อสํานึกและระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย&ไทย วันที่ 23 
ตุลาคม 2562 วันคล�ายวัน
สวรรคตรัชกาลที่ 5   
 

5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง นายจุฬาวุธ  
สุขไสยา 

นายจุฬาวุธ สุขไสยา เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

9/2562 
21 ต.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



10 จ�างเหมาถ(ายเอกสารรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561 
– 2565)  

800 800 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็น เค 
อินเตอร&เน็ต 

ร�าน เอ็น เค 
อินเตอร&เน็ต 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

10 /2562 
21 ต.ค. 2562 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2563 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน ตุลาคม  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําป�

งบประมาณ 2563 
55,000 55,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ&การเกษตร

หนองกี่ 
สหกรณ&การเกษตร

หนองกี่ 
เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

1/2562 
1 ต.ค. 2562 

2 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับ ศพด.อบต.
บุกระสัง จํานวน 3 ศูนย& 
ประจําเดือนตุลาคม 2562 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร�านพิมพ&ชนก
พาณิชย& 

ร�านพิมพ&ชนก
พาณิชย& 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

2/2562 
1 ต.ค. 2562 

3 ซื้อวัสดุในการจัดเตรียมสนาม
ตามโครงการจัดการแข(งขัน
กีฬาประจําตําบล “บุกระสัง
เกมส&”ครั้งที่22 

18,575 18,575 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยซีเมนต& 
1980 จํากัด 

บริษัทไทยซีเมนต& 
1980 จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

3/2562 
11 ต.ค. 2562 

4 ซื้ออุปกรณ&กีฬาและถ�วยรางวัล
ตามโครงการจัดการแข(งขัน
กีฬาประจําตําบล “บุกระสัง
เกมส&”ครั้งที่22 

21,145 21,145 เฉพาะเจาะจง ร�านภัทรพาณิช ร�านภัทรพาณิช เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

4/2562 
11 ต.ค. 2562 

5 ซื้อวัสดุในการจัดงานตาม
โครงการจัดการแข(งขันกีฬา
ตําบล “บุกระสังเกมส&”ครั้งที่
22 

10,470 10,470 เฉพาะเจาะจง ร�านไอเดียร&
พาณิชย& 

ร�านไอเดียร&พาณิชย& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

5/2562 
11 ต.ค. 2562 

 
 
 
 



6 ซื้อน้ําดื่มตามโครงการกิจกรรม
อาสาพัฒนาเพื่อสํานึกและ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย& วันที่ 23 
ตุลาคม 2562 วันคล�ายวัน
สวรรคตรัชการที่ 5 อบต.บุ
กระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย& 

425 425 เฉพาะเจาะจง ร�านไอเดียร&
พาณิชย& 

ร�านไอเดียร&พาณิชย& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

6/2562 
11 ต.ค. 2562 

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ประจําเดือน พฤศจิกายน
,ธันวาคม 2562 และเดือน
มกราคม 2563 

242,802 242,802 เฉพาะเจาะจง สหกรณ&โคนมปาก
ช(อง 

สหกรณ&โคนมปาก
ช(อง 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

7/2562 
31 ต.ค. 2562 

8 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับ ศพด.อบต.
บุกระสังทั้ง 3 ศูนย&
ประจําเดือนพฤศจิกายน 
2562 

660 660 เฉพาะเจาะจง ร�านพิมพ&ชนก
พาณิชย& 

ร�านพิมพ&ชนก
พาณิชย& 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

8/2562 
31 ต.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2563 
องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 

ประจําเดือน  ตุลาคม  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข�อตกลงใน
การซื้อหรือ

จ�าง 
1 จ�างเหมาบริการบุคคล(แม(บ�าน)

เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นางทองทิพย& กรมกระโทก  
 

นางทองทิพย& กรมกระโทก เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

1/2562 
1 ต.ค. 
2562 

2 จ�างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานสารบรรณ/งาน
ธุรการ 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรารัตน&  เสริมสุข นางสาวสรารัตน&  เสริมสุข เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

2/2562 
1 ต.ค. 
2562 

3 จ�างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต&ประจําเดือนตุลาคม 
2562 – มีนาคม 2563 

81,000 81,000 เฉพาะเจาะจง นายประทีป  โฮนกระโทก 
 

นายประทีป โฮนกระโทก เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

3/2562 
1 ต.ค. 
2562 

4 จ�างเหมาบริการบุคคล(ภารโรง)
ประจําเดือนตุลาคม 2562 – 
31 ธันวาคม 2562 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายเติม กรงกระโทก นายเติม กรงกระโทก เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

4/2562 
1 ต.ค. 
2562 

 



5 จ�างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย อาคารสถานที่
ราชการตั้งแต(วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 

27,600 27,600 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน& คุณวงศ& นายวิโรจน& คุณวงศ& เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

5/2562 
1 ต.ค. 
2562 

6 จ�างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานด�านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย&สินตั้งแต(วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 
2562 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายทัศไนย& สุภาพ นายทัศไนย& สุภาพ เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

6/2562 
1 ต.ค. 
2562 

7 จ�างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานผู�ช(วยเจ�าพนักงาน
ธุรการ(กองการศึกษา) ตั้งแต(
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 

108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย สิงห&วงค& 
 

นายชาญชัย สิงห&วงค& เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

7/2562 
1 ต.ค. 
2562 

8 จ�างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานผู�ช(วยด�านธุรการกอง
สวัสดิการสังคมตั้งแต(วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึง31 มีนาคม 
2563 
 

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพันวษา คลังกูล 
 

นางสาวพันวษา คลังกูล เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

8/2562 
1 ต.ค.  

 
2562 

 
 
 



9 จ�างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานผู�ช(วยด�านการเงิน
และบัญชี/งานพัสดุของ ศพด.
ประจําเดือนตุลาคม 2562    
 
 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัทธิญา พงษ&แผนศรี นางสาวนัทธิญา พงษ&แผนศรี  เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

9/2562 
1 ต.ค. 
2562 

 
 

10 
 
 
 

จ�างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองช(างในด�านการ
ออกแบบ เขียนแบบและงาน
ด�านโยธาและงานอื่นๆ ตั้งแต(
วันที่ 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 
63 จํานวน 6 เดือน 

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นายอาทร เกียนสันเทียะ นายอาทร เกียนสันเทียะ เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

10/2562 
1 ต.ค. 
2562 

11 จ�างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองช(างด�านงาน
ไฟฟCาถนน  ปฏิบัติงานด�าน
ระบบไฟฟCาสาธารณูปโภค งาน
ไฟฟCาสาธารณะในเขตตําบลบุ
กระสัง ตั้งแต(วันที่ 1 ต.ค.62 – 
31 มี.ค. 63 จํานวน 6 เดือน 

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นายสุธี ล�ามกระโทก นายสุธี ล�ามกระโทก เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

11/2562 
1 ต.ค. 
2562 

12 จ�างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองช(างเพื่อช(วยงาน
ในงานด�านงานไฟฟCา
สาธารณูปโภคโดยช(วยงาน
เกี่ยวกับไฟฟCาสาธารณะ งาน
อํานวยความสะดวก งาน
จัดเตรียมสถานที่ กรณีมีการ
ประชุมงานรับเรื่องราวต(างๆ 

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นายถนัด โม�ภักดี นายถนัด โม�ภักดี เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

12/2562 
1 ต.ค. 
2562 

 
 
 
 
 



ติดต(อประสานงานและปฏิบัติ
หน�าที่อื่นที่เกี่ยวข�องตั้งแต(วันที่ 
1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63 
จํานวน 6 เดือน 

 
 
 
 

13 จ�างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองคลังด�านการเงิน
และบัญชี งานบันทึกบัญชี
คอมพิวเตอร&/งาน E- PLAN 
ด�านการบัญชีและงานอื่นๆ
ตั้งแต(วันที่ 1 ต.ค.62 – 31 
มี.ค. 63 จํานวน 6 เดือน  

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร ช�อยขุนทด นางสาวปาริฉัตร ช�อยขุนทด  
 

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

13/2562 
1 ต.ค. 
2562 

 
 
 
 

14 จ�างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองคลัง เพื่อ
ช(วยงานด�านจัดเก็บรายได�และ
งานธุรการตั้งแต(วันที่ 1 ต.ค.
62 – 31 ธันวาคม 2562 

24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี เกยจอหอ นางสาวสุภาวดี เกยจอหอ เป>นผู�เสนอราคา
ต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

14/2562 
1 ต.ค. 
2562 

 
 

15 จ�างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานกองคลังเพื่อช(วยงาน
ด�านพัสดุ งานควบคุมการ
เบิกจ(ายน้ํามันเชื้อเพลิง งาน
ดูแลทะเบียนคุมคําสั่ง งาน
จัดทําประกาศผู�ชนะการจัดซื้อ
จัดจ�างรายไตรมาส งานสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ�างประจําเดือน
ตั้งแต(วันที่ 1 ต.ค.62 – 31 
มี.ค. 63 จํานวน 6 เดือน 
  

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองทิพย&  
 บรรเลงการ 

นางสาวกรองทิพย& 
 บรรเลงการ 

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

15/2562 
1 ต.ค. 
2562 

 


