
       แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2562 

องค%การบริหารส'วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย% 
ประจําเดือน  ตุลาคม  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 
รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 จ�างเหมาจัดทําเว็บไซต% 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทไทม%สมีเดีย 
เว็บดีไซน% จํากัด 

บริษัทไทม%สมีเดีย เว็บ
ดีไซน% จํากัด 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
1/2562 

1 ต.ค. 2561 
2 จ�างเหมาทําป?ายไวนิล

ประชาสัมพันธ%การแข'งขัน 
MOTO GP 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค%เจ็ท ร�านกิ่งอิงค%เจ็ท คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
2/2562 

2 ต.ค. 2561 

3 จ�างเหมาทําป?ายไวนิล ตาม
โครงการแข'งขันกีฬาตําบล 
“บุกระสังเกมส%” ครั้งที่  21 

2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค%เจ็ท ร�านกิ่งอิงค%เจ็ท คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
3/2562 

8 ต.ค. 2561 

4 จ�างเหมาจัดทําสถานที่ตาม
โครงการแข'งขันกีฬาตําบล 
“บุกระสังเกมส%” ครั้งที่  21 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายชาญ  ชัยแน'ง นายชาญ  ชัยแน'ง คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
4/2562 

16  ต.ค. 2561 

5 จ�างเหมาจัดทําผ�าแพรลูกโปKง
และพลุตามโครงการแข'งขัน
กีฬาตําบล “บุกระสังเกมส%” 
ครั้งที่  21 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง 
นายเลี่ยม  ทนกระ

โทก 
นายเลี่ยม  ทนกระโทก คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

5/2562 
16  ต.ค. 2561 

6 จ�างเหมาเครื่องขยายเสียงตาม
โครงการแข'งขันกีฬาตําบล 
“บุกระสังเกมส%” ครั้งที่  21 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง 
นายบุญสม  หา

กระสัง 
นายบุญสม  หากระสัง คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

6/2562 
17  ต.ค. 2561 

 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2562 
องค%การบริหารส'วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย% 

ประจําเดือน  ตุลาคม  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 
รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 

ประจําป�งบประมาณ 2562 
100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ%การเกษตร
หนองกี่ จํากัด 

สหกรณ%การเกษตร
หนองกี่ จํากัด 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
1/2562 

1  ต.ค.  2561 
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ%และถ�วย

รางวัล ตามโครงการแข'งขัน
กีฬาตําบล “บุกระสังเกมส%” 
ครั้งที่  21 

40,145 40,145 เฉพาะเจาะจง ร�านภัทรพานิช ร�านภัทรพานิช คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
2/2562 

8  ต.ค.  2561 

3 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ%ในการจัด
งานตามโครงการแข'งขันกีฬา
ตําบล “บุกระสังเกมส%” ครั้งที่  
21 

11,323 11,323 เฉพาะเจาะจง 
ร�านไอเดียร%

พาณิชย% 
ร�านไอเดียร%พาณิชย% คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

3/2562 
16  ต.ค. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2562 

องค%การบริหารส'วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย% 
ประจําเดือน  ตุลาคม  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 
รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ

ปฏิบัติงานกองคลัง 
7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง 

นางสาวปาริฉัตร  
ช�อยขุนทด 

นางสาวปาริฉัตร  ช�อย
ขุนทด 

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
1/2562 

1  ต.ค.  2561 
2 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ

ปฏิบัติงาน กองสวัสดิการ
สังคม 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวปนัดดา  

มัดตังดอน 
นางสาวปนัดดา  มัดตัง

ดอน 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

2/2562 
1  ต.ค.  2561 

3 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ
ปฏิบัติงานกองคลัง (งานแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย%สิน) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 
นายทัศไนย  

สุภาพ 
นายทัศไนย  สุภาพ คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

3/2562 
1  ต.ค. 2561 

4 จ�างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต% 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 
นายพยุงศักดิ์  ตาก

กระโทก 
นายพยุงศักดิ์  ตากกระ

โทก 
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

4/2562 
1  ต.ค.  2561 

5 จ�างเหมาบริการพนักงานเพื่อ
ปฏิบัติงานกองช'าง 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายถนัด  โม�ภักดี นายถนัด  โม�ภักดี คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
5/2562 

1  ต.ค.  2561 
6 จ�างเหมาบริการพนักงาน

รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ 

9,300 9,300 เฉพาะเจาะจง 
นายวิโรจน%  คุณ

วงค% 
นายวิโรจน%  คุณวงค% คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

6/2562 
1  ต.ค. 2561 

 


