
 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน  ธันวาคม  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�างเหมาโครงการปรับปรุง

ถนนลูกรัง ม. 1 (กองช(าง)  
25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  

 
หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
16 /2562 
6 ธ.ค. 2562 
 

2 จ�างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ม. 2 บ�านกระสัง 
(กองช(าง)  

83,400 83,400 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  
 

หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

17 /2562 
6 ธ.ค. 2562 
 

3 จ�างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ม.3 บ�านบุ (กอง
ช(าง)  

54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  
 

หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

18/2562 
6 ธ.ค. 2562 
 

4 จ�างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ม.4  บ�านสระสะแก 
(กองช(าง)  

97,000 97,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  
 

หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

19/2562 
6 ธ.ค. 2562 
 

5 จ�างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ม.5 บ�านถนนถั่ว 
(กองช(าง)  

91,000 91,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  
 

หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

20/2562 
6 ธ.ค. 2562 
 

6 จ�างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ม.6 บ�านประชา
สามัคคี 
(กองช(าง)  

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  
 

หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

21/2562 
6 ธ.ค. 2562 
 
 



7 จ�างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ม.7 บ�านหนองมัน 
(กองช(าง)  

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  
 

หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

22/2562 
6 ธ.ค. 2562 
 
 
 
 

8 จ�างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ม.8 บ�านโคก 
(กองช(าง)  

23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  
 

หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

23/2562 
6 ธ.ค. 2562 
 

9 จ�างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ม.9 บ�านโคกหนอง
หิน 
(กองช(าง)  

50,500 50,500 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  
 

หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

24/2562 
6 ธ.ค. 2562 
 
 
 
 
 

10 จ�างเหมาโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ม.10 บ�านหนอง
โบสถ& 
(กองช(าง) 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชพงค&  
 

หจก. รัชพงค& เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

25/2562 
6 ธ.ค. 2562 

11 จ�างเหมาทําปDายไวนิลตาม
โครงการศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

350 350 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

26/2562 
11 ธ.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 



12 จ�างเหมารถโดยสารปรับ
อากาศไม(ประจําทางตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อํานวยโชค 
บัสเซอร&วิส 

หจก.อํานวยโชค บัส
เซอร&วิส 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

27/2562 
13 ธ.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 
 

13 จ�างเหมาถ(ายเอกสารตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย&พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค&การบริหารส(วนตําบลบุ
กระสัง 

2,565 2,565 เฉพาะเจาะจง ปJยะกKอปป�L ปJยะกKอปป�L เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

28/2562 
13 ธ.ค. 2562 
 

14 จ�างเหมาทําปDายไวนิล พร�อม
โครงไม�และติดตั้งตามโครงการ
ตั้งจุดตรวจเพื่อปDองกันการลด
อุบัติเหตุจากการจราจรในช(วง
เทศกาลป�ใหม( พ.ศ.2563 
 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

29/2562 
17 ธ.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 

15 จ�างเหมาทําปDายอคิลิคศูนย&การ
เรียนรู� ICT ชุมชนขนาด 60 x 
80 ซม. จํานวน 1 ปDาย 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

30/2562 
18 ธ.ค. 2562 
 
 
 



16 จ�างเหมาทําปDายไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ&พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯพระว
ชิรเกล�าเจ�าอยู(หัว  

450 450 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท ร�านกิ่ง อิงค&เจ็ท เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

31/2562 
18 ธ.ค. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2563 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน  ธันวาคม  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 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับ ศพด.อบต.

บุกระสังจํานวน 3 ศูนย& 
ประจําเดือนธันวาคม 2562 

240 240 เฉพาะเจาะจง ร�านพิมพ&ชนก
พาณิชย& 

ร�านพิมพ&ชนก
พาณิชย& 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

13/2562 
2 ธ.ค. 2562 

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย&พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.บุกระสัง 

4,505 4,505 เฉพาะเจาะจง ร�านไอเดียร&
พาณิชย& 

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

14/2562 
11 ธ.ค. 2562 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร&(สํานัก
ปลัด)หมึกพิมพ&สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร& 

15,300 15,300 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

15/2562 
17 ธ.ค. 2562 

 
 
 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กอง
การศึกษา)กระดาษ A4 ขนาด
80 แกรมจํานวน 10 ลัง 

6,750 6,750 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

16/2562 
17 ธ.ค. 2562 

 
 
 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว
จํานวน 10 รายการ 

7,330 7,330 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

17/2562 
17 ธ.ค. 2562 

 



6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเติม
เครื่องถ(ายเอกสาร) จํานวน 5 
ขวด 

17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย&
เซอร&วิสโอเอจํากัด 

บริษัทบุรีรัมย&
เซอร&วิสโอเอจํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

18/2562 
17 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานัก
ปลัด)จํานวน 3 รายการ
กระดาษ A4 , กล(อง 3 ช(อง, 
ตู�ไม� 3 ช(อง 

9,300 9,300 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

19/2562 
17 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 
กระดาษ A4 80 แกรม 
จํานวน 12 ลัง 

8,100 8,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

20/2562 
17 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กอง
สวัสดิการสังคม) กระดาษ A4 
80 แกรม จํานวน 10 ลัง 

6,750 6,750 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

21/2562 
17 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร& (กอง
ช(าง) จํานวน 3 รายการ 

9,930 9,930 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร&นิเจอร&จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

22/2562 
17 ธ.ค. 2562 

 
 



11 ซื้อเครื่องพิมพ&แบบฉีดหมึก
พร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพ& (Lnk 
Tank Printer) (กองการศึกษา)
จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง ร�านฐิติพรรณ
การค�า 

ร�านฐิติพรรณการค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

23/2562 
18 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน ธันวาคม  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�างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานผู�ดูแลเด็ก (ศพด.วัด
สระสะแก) จํานวน 3 เดือน
ตั้งแต(วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ& 2563  

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวัลย& 
พันธ&มหา 

นางสาวสุภาวัลย& 
พันธ&มหา 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

16/2562 
2 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 

2 จ�างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานผู�ดูแลเด็ก(ศพด.วัด
สระสะแก) ตั้งแต(วันที่ 16 
ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 
กุมภาพันธ& 2563 จํานวน 
2.5 เดือน 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ 
ทิศกระโทก 

นางสาวเพลินพิศ ทิศ
กระโทก 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

17/2562 
16 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2563 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน ธันวาคม  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 โครงการก(อสร�างรั้ว ศูนย&

พัฒนาเด็กเล็กบ�านหนองมัน 
100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา  เชิดกิ่ง นายบัญชา  เชิดกิ่ง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี

คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 
7/2563 

3  ธ.ค.  2562 
2 โครงการก(อสร�างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู(  10  
บ�านหนองโบสถ& (ซอยสุข
สวัสดิ์ช(วงที่เหลือ) 

68,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส(วนจํากัด
ผลชูตระกูลกิจ
ก(อสร�าง 

ห�างหุ�นส(วนจํากัดผล
ชูตระกูลกิจก(อสร�าง 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

8/2563 
13  ธ.ค.  
2562 

 


