
 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  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�างเหมาทําป:ายไวนิล 3x4 

เมตร ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจําป� 
พ.ศ. 2562 

1,440 1,440 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท ร�านกิ่งอิงค&เจ็ท เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

11/2562 
6 พ.ย. 2562 

2 จ�างเหมาทํากระทงตาม
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงประจําป� พ.ศ. 2562 
จํานวน 1 กระทง 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุบรรณ  
ม(วงไทย 

นางสาวสุบรรณ  
ม(วงไทย 

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

12/2562 
7 พ.ย. 2562 

3 จ�างเหมาเครื่องเสียง เวที และ
หลอดไฟจํานวน 1 ชุด ตาม
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงประจําป� พ.ศ.2562 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายพีระศักดิ์  
พรมธิดา 

นายพีระศักดิ์  พรม
พรมธิดา 

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

13/2562 
8 พ.ย. 2562 

 
 
 
 

4 จ�างเหมาวงดนตรีรําวงย�อนยุค
พร�อมเครื่องดนตรีตาม
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป� พ.ศ.2562 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร มืด
อินทร& 

นางสาวบังอร มืด
อินทร& 

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

14/2562 
8 พ.ย. 2562 

 
 
 



5 จ�างเหมาซ(อมเครื่อง
คอมพิวเตอร& หมายเลข 416 -
53 -0030 กองการศึกษา   

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร& เซ็น

เตอร& 
 
 

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร& เซ็น

เตอร& 
 

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี  
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

15 /2562 
29 พ.ย. 2562 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2563 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน  พฤศจิกายน  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 จัดซื้อวัสดุในการจัดเตรียมสถานที่

และวัสดุในการจัดการงานตาม
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงประจําป� พ.ศ.2562 

4,060 4,060 เฉพาะเจาะจง ร�านไอเดียร&
พาณิชย& 

ร�านไอเดียร&พาณิชย& เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

9/2562 
6 พ.ย. 2562 

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส(วนแบบติดผนังขนาดไม(ต่ํากว(า 
24000 บีทียู จํานวน 4 เครือ่ง 
สําหรับ ศพด.บุกระสัง 

112,000 112,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี เจ อาร& หจก.วี เจ อาร& เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

10/2562 
22 พ.ย. 2562 

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส(วนแบบแขวน ขนาดไม(ต่ํากว(า 
40000 บีทียู จํานวน 3 เครือ่ง 
สําหรับศพด.หนองมัน 

102,400 102,400 เฉพาะเจาะจง หจก.วี เจ อาร& หจก.วี เจ อาร& เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

11/2562 
22 พ.ย. 2562 

 
 
 

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส(วนแบบแขวน ขนาดไม(ต่ํากว(า
36000 บีทียู จํานวน 3 เครือ่ง 
สําหรับศพด.วัดสระสะแก 

141,000 141,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี เจ อาร& หจก.วี เจ อาร& เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วน 

12/2562 
22 พ.ย. 2562 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2563 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
1 โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู(ที่  4 บ�านสระ
สะแก (สายข�างวัดช(วงที่เหลือ) 

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส(วนจํากัดผล
ชูตระกูลกิจก(อสร�าง 

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

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

1/2563 
19 พ.ย. 2562 

2 โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู(ที่  4 (เส�นในวัด
สระสะแก) 

340,000.00 338,000.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส(วนจํากัดผล
ชูตระกูลกิจก(อสร�าง 

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

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

2/2563 
19 พ.ย. 2562 

3 โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู(ที่  3 (จากบ�าน
นายผาสุก  จุ�ยชุมแสง ถึงบ�าน
นายแหลมทอง  ศรีอินทร&) 

348,000.00 345,000.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส(วนจํากัดผล
ชูตระกูลกิจก(อสร�าง 

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

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

3/2563 
19 พ.ย. 2562 

4 โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู(ที่  3 (บ�านนาย
ออน  โฮนกระโทก – สวนนาย
ผัน  อินทร&กลาง) 

400,000.00 397,000.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส(วนจํากัดผล
ชูตระกูลกิจก(อสร�าง 

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

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

4/2563 
19 พ.ย. 2562 

5 โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู(ที่  3 (บ�านนาย
สมนึก  พลอยกระโทก – บ�าน
นายบุญเหลือ  ทองชุมแสง) 

500,000.00 497,000.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส(วนจํากัดผล
ชูตระกูลกิจก(อสร�าง 

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

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

5/2563 
19 พ.ย. 2562 

 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2563 

องค&การบริหารส(วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย& 
ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ�าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
6 โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู(ที่  7  (ถนน
เชื่อมระหว(างหมู(บ�านเข�าออก
โรงเรียนสู(ถนน  24  

490,000.00 487,000.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส(วนจํากัดผล
ชูตระกูลกิจก(อสร�าง 

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

เปAนผู�เสนอราคาต่ําสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

6/2563 
19 พ.ย. 2562 

 


