


 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร        
(ส านักปลัด) เลื่อยโซ่ยนต์           
ขนาดเครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า      
แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 25 นิ้ว     
จ านวน 1 เครื่อง 
 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

100/2565 
1  ส.ค. 2565 

 

2 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
(ส านักปลัด) ตู้เก็บชุดดับเพลิง จ านวน 
1 หลัง 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

101/2565 
1  ส.ค. 2565 

 

3 

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (กองช่าง) เพ่ือใช้ใน
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาติดตั้ง
เพ่ิมเติม ทดแทนของเก่าที่ช ารุดภายใน
ต าบลบุกระสัง 

14,700 14,700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

102/2565 
4  ส.ค. 2565 

 

4 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
(ส านักปลัด) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง 

8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

103/2565 
4  ส.ค. 2565 

 

 
 



 
 

                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 
                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ

ราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง)  
จ านวน 16 รายการ 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน อากง
เครื่องเขียน 

ร้าน อากงเครื่อง
เขียน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

104/2565 
4  ส.ค. 2565 

 

6 

จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน  
ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจ าเดือน  
กันยายน – ตุลาคม 2565  
จ านวน 22,099 กล่อง 

172,814.18 172,814.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันเดอร์
มิลค์แอนด์แดรี่ 
จ ากัด 

บริษัท วันเดอร์
มิลค์แอนด์แดรี่ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

105/2565 
4  ส.ค. 2565 

 

7 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 
หมึกพิมพ์ จ านวน 5 รายการ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮมเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ 
โฮมเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

106/2565 
5  ส.ค. 2565 

 

8 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
จ านวน  1  รายการ 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮมเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

107/2565 
5  ส.ค. 2565 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

9 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
หมึกพิมพ์ชนิดเติม ส าหรับเครื่องปริ้น
เตอร์ จ านวน  4  รายการ 

10,140 10,140 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

108/2565 
5 ส.ค. 2565 

 

10 

ซื้อน้ าดื่มส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 
จ านวน 3 ศูนย์ 

1,240 1,240 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าดื่มชุมชน 
บ้านหนองท านบ 

โรงน้ าดื่มชุมชน 
บ้านหนองท านบ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

109/2565 
5 ส.ค. 2565 

 

11 

จัดซื้อพันธุ์ไม้และดินปลูก ตามโครงการ
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สีเขียว 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวพยุง  
ปราบภัย 

นางสาวพยุง  
ปราบภัย 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

110/2565 
9 ส.ค. 2565 

 

12 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง)  
จ านวน 2 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กระดาษ A4 80 แกรม 
จ านวน 10 ลัง 

2. กล่องพลาสติกมีฝาปิด    
จ านวน 25 กล่อง 

 

20,500 20,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

111/2565 
9 ส.ค. 2565 

 

 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

13 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการ)  
กระดาษ A4 จ านวน 10 ลัง 
 

6,750 6,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ โฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

112/2565 
9 ส.ค. 2565 

 

14 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
(กองสวัสดิการ) หมึกพิมพ์ 
ส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์  

600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ โฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

113/2565 
9 ส.ค. 2565 

 

15 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการ) 
จ านวน  10  รายการ  
 

1,440 1,440 เฉพาะเจาะจง ร้าน อากงเครื่อง
เขียน 

ร้าน อากงเครื่อง
เขียน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

114/2565 
9 ส.ค. 2565 

 

16 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ 
ลดเสี่ยง ลดบุหรี่ และต้านสารเสพติดใน
ชุมชนและหน่วยงานราชการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 กิจกรรมถอดบทเรียน / 
สรุปและรายงานผล 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมายด์ ช็อป ร้าน สมายด์ ช็อป เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

115/2565 
10 ส.ค. 2565 

 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

17 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 
โทรศัพท์ส านักงาน จ านวน  2  รายการ  

8,140 8,140 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

116/2565 
15 ส.ค. 2565 

 

18 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 
จ านวน  23  รายการ 

12,275 12,275 เฉพาะเจาะจง ร้าน องกงเครื่อง
เขียน 

ร้าน องกงเครื่อง
เขียน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

117/2565 
15 ส.ค. 2565 

 

19 

จัดซื้อสายดูดน้ าพลาสติกรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ ขนาด 3 นิ้ว  
ยาว 12 เมตร จ านวน 1 เส้น 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

118/2565 
16 ส.ค. 2565 

 

20 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 
จ านวน 8 รายการ 
 

7,840 7,840 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

119/2565 
16 ส.ค. 2565 

 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

21 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 
ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน PAPER  
จ านวน 3 ด้าม 

1,860 1,860 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

120/2565 
16 ส.ค. 2565 

 

22 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 
จ านวน  5  รายการ 
  

965 965 เฉพาะเจาะจง ร้าน อากงเครื่อง
เขียน 

ร้าน อากงเครื่อง
เขียน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

121/2565 
26 ส.ค. 2565 

 

23 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนา
กิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต าบล 
บุกระสัง ประจ าปี พ.ศ. 2565   
จ านวน 3 รายการ  

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมายด์ ช็อป ร้าน สมายด์ ช็อป เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

122/2565 
26 ส.ค. 2565 

 

24 

ซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) ม่านปรับ
แสงแบล็กเอาท์ พร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ัง  ส าหรับติดตั้งในห้องคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  

24,850 24,850 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษเจริญ
ผ้าม่าน 

ร้าน กฤษเจริญ
ผ้าม่าน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

123/2565 
29 ส.ค. 2565 

 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ส าหรับสัตว์ และอุปกรณ์ จ านวน 6 
รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 
พ.ศ. 2565  

68,750 68,750 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศุภนิศ 
ฟาร์ม 

ร้าน ศุภนิศ 
ฟาร์ม 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

124/2565 
31 ส.ค. 2565 

 

26 

จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียน
ที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 
– 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นมยูเอชที 
รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดกล่อง 
จ านวน 22,099 กล่อง 

172,814.18 172,814.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน
เดอร์มิลค์
แอนด์แดรี่ 
จ ากัด  

บริษัท วันเดอร์
มิลค์แอนด์แดรี่ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

125/2565 
31 ส.ค. 2565 

 

27 

 จ้างเหมาท าตราประทับ  
(กองคลัง)  จ านวน 3 รายการ 
 

1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง ร้าน อากง
เครื่องเขียน 

ร้าน อากง
เครื่องเขียน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

147/2565 
1 ส.ค. 2565 

 

28 

จ้างเหมาท าตราประทับ  
(กองการศึกษา)  จ านวน 3 รายการ 
 

2,050 2,050 เฉพาะเจาะจง ร้าน อากง
เครื่องเขียน 

ร้าน อากง
เครื่องเขียน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

148/2565 
1 ส.ค. 2565 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

29 

จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองสวัสดิการสังคม) เครื่องปริ้นเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 478 – 62 -0039 
จ านวน  1  เครื่อง  

240 240 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด นางรอง
คอมพิวเตอร์ 
เซ็นเตอร์ 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด นางรอง
คอมพิวเตอร์ 
เซ็นเตอร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

149/2565 
4 ส.ค. 2565 

 

30 

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลรูปกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร) ขนาด 1.00 x 6.00 เมตร  
จ านวน 1 ป้าย 

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

150/2565 
4 ส.ค. 2565 

 

31 

 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขนาด 
1.00 x 2.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

151/2565 
9 ส.ค. 2565 

 

32 

จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) เครื่องปริ้นเตอร์ Hp 
LaserJet M12a หมายเลขครุภัณฑ์ 
418 – 62 – 0037 จ านวน 1 เครื่อง  

660 660 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด นางรอง
คอมพิวเตอร์ 
เซ็นเตอร์ 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด นางรอง
คอมพิวเตอร์ 
เซ็นเตอร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

152/2565 
9 ส.ค. 2565 

 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 

จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2  
(มิติด้านคุณภาพการให้บริการ)  
การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎบุรีรัมย ์

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎบุรีรัมย ์

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

153/2565 
10 ส.ค. 2565 

 

34 

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
รณรงค์ลดเสี่ยง ลดบุหรี่ และต้านสาร
เสพติดในชุมชนและหน่วยงานราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมถอด
บทเรียน / สรุปผลและรายงานผล 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้ายหนอง
กี่ดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

154/2565 
10 ส.ค. 2565 

 

35 

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
พร้อมเติมน้ ายาแอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุกระสัง  
หมายเลขครุภัณฑ์ 478 – 63 –0010 
และจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก  
หมายเลขครุภัณฑ์ 478 – 63 –0015 
 
  

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

155/2565 
15 ส.ค. 2565 

 

 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

36 

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส านักงาน 
หมายเลขทะเบียน กค 8166 บุรีรัมย์  
จ านวน  1  คัน 

4,250 4,250 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด  
สยามการยนต์ 
หนองก่ี 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
สยามการยนต์ 
หนองก่ี 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

156/2565 
15 ส.ค. 2565 

 

37 

จ้างเหมาท าตราประทับ (ส านักปลัด) 
ตราครุฑสีแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง อ าเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์ 

850 850 เฉพาะเจาะจง ร้าน อากง
เครื่องเขียน 

ร้าน อากงเครื่อง
เขียน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

157/2565 
16 ส.ค. 2565 

 

38 

จ้างเหมาท าป้ายอะคริลิค โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ขนาด 12 x 24 นิ้ว จ านวน 1 ป้าย 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

158/2565 
23 ส.ค. 2565 

 

39 

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการพัฒนา
กิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต าบลบุ
กระสัง ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

432 432 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

159/2565 
25 ส.ค. 2565 

 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

40 

จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการ
พัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ต าบลบุกระสัง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 1 ชุด 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  
ภาจิตร 

นายบุญมี  
ภาจิตร 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

160/2565 
26 ส.ค. 2565 

 

41 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.10 บ้านหนองโบสถ์  
(ตลาดนัด – สี่แยกถนนด า) 
 

150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวัฒน์ 
วิศวกร 

หจก.ธนวัฒน์ 
วิศวกร 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

15/2565 
10 ส.ค. 2565 

 

42 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 3 บ้านบุ (ซอยทรัพย์เจริญ) 

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พีระพล 
การโยธา 

หจก.พีระพล  
การโยธา 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

16/2565 
22 ส.ค. 2565 

 

 


