
 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 ซื้อน้ําดื่มสําหรับ ศพด. อบต.บุ
กระสัง จํานวน  3  ศูนย% 

720 720 เฉพาะเจาะจง พิมพ%ชนกพาณิชย% พิมพ%ชนกพาณิชย% เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

63/2562 
2  ก.ค.  2562 

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่อง
ถ'ายเอกสาร) จํานวน  5  ขวด 

17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย%
เซอร%วิสโอเอ จํากัด 

บริษัทบุรีรัมย%
เซอร%วิสโอเอ จํากัด 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

64/2562 
2  ก.ค.  2562 

3 ซื้อเครื่องเล'นซีดี/ดีวีดี สําหรับ
ศพด.หนองมัน 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.ซี.เอ็น 
การค�า 

ร�าน พี.ซี.เอ็น การค�า เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

65/2562 
11  ก.ค.  2562 

4 ซื้อน้ําดื่มจํานวน  6  ลัง ตาม
โครงการท�องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักษ%พื้นที่สีเขียว 

510 510 เฉพาะเจาะจง ร�าน แอน ร�านแอน เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

66/2562 
11 ก.ค. 2562 

5 ซื้อพันธุ%ไม�และดินปลูก ตาม
โครงการท�องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักษ%พื้นที่สีเขียว 

19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง นาดา พรรณไม� นาดาพรรณไม� เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

67/2562 
11 ก.ค. 2562 

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 3,375 3,375 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร%นิเจอร% จํากัด 

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร%นิเจอร% จํากัด 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

68/2562 
18 ก.ค. 2562 

 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2562 

องค%การบริหารส'วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย% 
ประจําเดือน  กรกฎาคม  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

7 ซื้อครุภัณฑ%สํานักงาน (ตู�เหล็ก
เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน) 
ขนาด  4  ฟุต 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณการค�า ฐิติพรรณการค�า เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

69/2562 
18 ก.ค. 2562 

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 6,750 6,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร%นิเจอร% จํากัด 

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร%นิเจอร% จํากัด 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

70/2562 
18 ก.ค. 2562 

9 ซื้อครุภัณฑ%สํานักงาน (ชุดโตNะ
รับประทานอาหารสําหรับเด็ก) 

13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณการค�า ฐิติพรรณการค�า เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

71/2562 
19 ก.ค. 2562 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร% (กอง
สวัสดิการสังคม) 

9,180 9,180 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร%นิเจอร% จํากัด 

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร%นิเจอร% จํากัด 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

72/2562 
19 ก.ค. 2562 

11 ซื้ออุปกรณ%กีฬาและถ�วยรางวัล
ตามโครงการจัดการแข'งขัน
กีฬาฟุตซอล ประจําป� 2562 

8,125 8,125 เฉพาะเจาะจง ร�านภัทรพานิช ร�านภัทรพานิช เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

73/2562 
19 ก.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 จ�างเหมาซ'อมเครื่องปรับอากาศ
สํานักงาน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  โสมอํา
พันธุ% 

นายสมพร  โสมอํา
พันธุ% 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

47/2562 
2 ก.ค. 2562 

2 จ�างเหมาซ'อมรถยนต%สํานักงาน 
(ซ'อมแอร%รถยนต%) 

4,100 4,100 เฉพาะเจาะจง ร�านแบงค%ออโต�แอร% ร�านแบงค%ออโต�แอร% เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

48/2562 
2 ก.ค. 2562 

3 จ�างเหมาซ'อมเครื่องปริ้นเตอร%
(กองช'าง) 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง คลีนิคปริ้นเตอร% 
เซอร%วิสคอม 

คลีนิคปริ้นเตอร% 
เซอร%วิสคอม 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

49/2562 
2 ก.ค. 2562 

4 จ�างเหมาทําปPายไวนิลโครงการ
สืบสานประเพณีเข�าพรรษา 
ประจําป� 2562 

350 350 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค%เจ็ด ร�านกิ่งอิงค%เจ็ด เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

50/2562 
11 ก.ค. 2562 

5 จ�างเหมาทําปPายไวนิลเพื่อ
ประกอบสื่อการเรียนการสอน 
ศพด.สระสะแก 

4,220 4,220 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค%เจ็ด ร�านกิ่งอิงค%เจ็ด เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

51/2562 
11 ก.ค. 2562 

6 จ�างเหมาทําปPายไวนิลตาม
โครงการจัดการแข'งขันกีฬาฟุต
ซอล ประจําป� 2562 

540 540 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค%เจ็ด ร�านกิ่งอิงค%เจ็ด เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

52/2562 
19 ก.ค. 2562 

 
 
 
 



 
 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2562 

องค%การบริหารส'วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย% 
ประจําเดือน  กรกฎาคม  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

7 จ�างเหมาทําปPายไวนิลเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล�า
เจ�าอยู'หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  67  
พรรษา วันที่  28  กรกฎาคม  
2562 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค%เจ็ด ร�านกิ่งอิงค%เจ็ด เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

53/2562 
24 ก.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2562 

องค%การบริหารส'วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย% 
ประจําเดือน  กรกฎาคม  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 โครงการก'อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู'ที่  3 (สาย
ทรัพย%เจริญซอย  3 ถึงบ�าน
นายมNอก  ดึงกระโทก) 

49,000 49,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย% เจ.เอส.
ก'อสร�าง 

หจก.บุรีรัมย% เจ.เอส.
ก'อสร�าง 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

20/2562 
4  ก.ค. 2562 

2 โครงการก'อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู'ที่  3 (สาย
ทรัพย%เจริญ ซอย 4   

235,000 237,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย% เจ.เอส.
ก'อสร�าง 

หจก.บุรีรัมย% เจ.เอส.
ก'อสร�าง 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

21/2562 
4  ก.ค.  2562 

3 โครงการก'อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู'ที่  9  (แยกมุม
โรงเรียนบ�านบุกระสัง ถึง บ�าน
นางสมปอง  พิรักษา) 

398,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย% เจ.เอส.
ก'อสร�าง 

หจก.บุรีรัมย% เจ.เอส.
ก'อสร�าง 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

22/2562 
4  ก.ค.  2562 

4 โครงการก'อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู'ที่  5  

398,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย% เจ.เอส.
ก'อสร�าง 

หจก.บุรีรัมย% เจ.เอส.
ก'อสร�าง 

เป=นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

23/2562 
4  ก.ค.  2562 

 


