
       แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2561 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 
รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร( 
(สําหรับกล�องถ(ายรูป) 

3,450.- 3,450.- เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.ซี.เอ็น การค�า ร�าน พี.ซี.เอ็น การค�า 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
66/2561 

6 ส.ค. 2561 
2 ซื้อวัสดุไฟฟEาและวิทยุ (กอง

คลัง) 
850.- 850.- เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.ซี.เอ็น การค�า ร�าน พี.ซี.เอ็น การค�า 

คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

67/2561 
6 ส.ค. 2561 

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน  5  
รายการ ตามโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

11,950.- 11,950.- เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส(วนจํากัด 

 สมพร  2 
ห�างหุ�นส(วนจํากัด  

สมพร  2 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
68/2561 

9 ส.ค. 2561 

4 ซื้อพันธ&ไม�จํานวน  6  
รายการ เพื่อใช�ในการปรับภูมิ
ทัศน& บริเวณหน�าที่ทําการ
องค&การบริหารส(วนตําบลบุ
กระสัง 

52,500.- 52,500.- เฉพาะเจาะจง ร�านพิไลพันธ& ร�านพิไลพันธ& 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
69/2561 

14 ส.ค. 2561 

5 ซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน  1  
รายการในการปรับภูมิทัศน& 
บริเวณหน�าที่ทําการองค&การ
บริหารส(วนตําบลบุกระสัง 

975.- 975.- เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.ซี.เอ็น การค�า ร�าน พี.ซี.เอ็น การค�า 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
70/2561 

17 ส.ค. 2561 

6 ซื้อวัสดุไฟฟEาและวิทยุ  
สําหรับเสาอากาศวิทยุสื่อสาร 

9,900.- 9,900.- เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส(วนจํากัด 

โคราชซีคิว (1995) 
ห�างหุ�นส(วนจํากัด 

โคราชซีคิว (1995) 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
71/2561 

22 ส.ค. 2561 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2561 
องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 

ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ�าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

7 ซื้อวัสดุไฟฟEา จํานวน  16  
รายการ 

170,447.- 170,447.- เฉพาะเจาะจง 
ร�าน พี.ซี.เอ็น 

การค�า 
ร�าน พี.ซี.เอ็น การค�า 

คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

72/2561 
22 ส.ค. 2561 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร& (กอง
การศึกษา) 

3,660.- 3,660.- เฉพาะเจาะจง 

ห�างหุ�นส(วนจํากัด 
นางรอง

คอมพิวเตอร& เซ็น
เตอร& 

ห�างหุ�นส(วนจํากัด 
นางรองคอมพิวเตอร& 

เซ็นเตอร& 

คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

73/2561 
22 ส.ค. 2561 

9 ซื้อพันธุ&ปลา ตามโครงการ
อนุรักษ&แหล(เพาะพันธุ&สัตว&น้ํา 
ประจําป�  2561 

4,800.- 4,800.- เฉพาะเจาะจง นางสนัด  สงึมรัมย& นางสนัด  สงึมรัมย& 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
74/2561 

31 ส.ค. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2561 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ�าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 จ�างเหมาพนักงาน (กองคลัง) 
6,600.- 6,600.- เฉพาะเจาะจง 

นางสาวปาริฉัตร  
ช�อยขุนทด 

นางสาวปาริฉัตร  ช�อย
ขุนทด 

คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

101/2561 
31 ก.ค. 2561 

2 จ�างเหมาพนักงาน (กอง
สวัสดิการสังคม) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวปนัดดา  

มัดตังดอน 
นางสาวปนัดดา  มัดตัง

ดอน  
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
102/2561 

31 ก.ค. 2561 
3 จ�างเหมาพนักงาน (กองช(าง) 

6,600.- 6,600.- เฉพาะเจาะจง นายถนัด  โม�ภักดี นายถนัด  โม�ภักดี 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
103/2561 

31  ก.ค.  2561 
4 จ�างเหมาพนักงาน (ศพด.วัด

สระสะแก) 
6,600.- 6,600.- เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสิรินภา  
กลมกลาง 

นางสาวสิรินภา  กลม
กลาง 

คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

104/2561 
31 ก.ค. 2561 

5 จ�างเหมาพนักงาน (กอง
การศึกษา) 

5,700.- 5,700.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวกานติมา  

วึกชัยภูมิ 
นางสาวกานติมา  วึก

ชัยภูมิ 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
105/2561 

31 ก.ค. 2561 
6 จ�างเหมาซ(อมแซมศูนย&พัฒนา

เด็กเล็กวัดสระสะแก 
10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายจันทร&  สงฆ&
เจริญธรรม 

นายจันทร&  สงฆ&เจริญ
ธรรม 

คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

106/2561 
3 ส.ค. 2561 

7 จ�างเหมาถ(ายเอกสารแผนที่
แสดงอาณาเขต ตําบลบุ
กระสัง 

990.- 990.- เฉพาะเจาะจง 
ห�างหุ�นส(วนจํากัด 

เอกสาร ซีพี 
ห�างหุ�นส(วนจํากัด 

เอกสาร ซีพี 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
107/2561 
3 ส.ค. 2561 

8 จ�างเหมาทําปEายไวนิล 
ประชาสัมพันธ&การลงทะเบียน
ผู�สูงอายุ 

3,850.- 3,850.- เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท ร�าน กิ่งอิงค&เจ็ท 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
108/2561 
6 ส.ค. 2561 

 



 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2561 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ�าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

9 จ�างเหมาทําปEายไวนิล ตาม
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถฯ 

1,400.- 1,400.- เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
109/2561 
8 ส.ค. 2561 

10 จ�างเหมาทําปEายไวนิล ตาม
โครงการส(งเสริมและพัฒนา
บทบาทสตรีและผู�นําชุมชน 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
110/2561 

24 ส.ค. 2561 

11 จ�างเหมาซ(อมบํารุงรถยนต&
สํานักงาน 15,311.70 15,311.70 เฉพาะเจาะจง 

ห�างหุ�นส(วนจํากัด 
นางรองเจริญยาง

ยนต& 

ห�างหุ�นส(วนจํากัด 
นางรองเจริญยางยนต& 

คุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

111/2561 
29 ส.ค. 2561 

12 จ�างเหมาทําปEายไวนิลตาม
โครงการอบรมและรณรงค&จัดการ
ขยะมูลฝอย ประจําป� 2561 

350.- 350.- เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
112/2561 

29 ส.ค. 2561 

13 จ�างเหมาทําปEายไวนิลตาม
โครงการอนุรักษ&แหล(งเพาะพันธุ&
สัตว&น้ํา ประจําป� 2561 

200.- 200.- เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
113/2561 

29 ส.ค. 2561 

 



 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2561 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ�าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

14 จ�างเหมาซ(อมบํารุง
เครื่องปรับอากาศ ห�องประชุม
สภาฯ 

1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง ร�าน จรูญแอร& ร�าน จรูญแอร& 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
114/2561 

29 ส.ค. 2561 

15 จ�างเหมาทําปEายไวนิลตาม
โครงการอบรมวินัยจราจร 
ประจําป�  2561 

960.- 960.- เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
115/2561 

29 ส.ค. 2561 

16 จ�างเหมาทําปEายพลาสวูด จํานวน  
1  ชุด พร�อมติดตั้ง 

8,800.- 8,800.- เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท 
คุณสมบัติถูกต�อง

ครบถ�วน 
116/2561 

29 ส.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


