


 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาดกว้าง 1 
เมตร ยาว 3 เมตร ตามโครงการ
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สี
เขียว ประจ าปี 2565  
จ านวน 1 ป้าย 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้ายหนองก่ี
ดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย 
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

118/2565 
1  มิ.ย.  2565 

 

2 

จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตาม
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์  
รักพ้ืนที่สีเขียว ประจ าปี 2565  
 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรเกียรติ 
เจียงกระโทก 

นายจักรเกียรติ 
เจียงกระโทก 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

119/2565 
1  มิ.ย.  2565 

 

3 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
กระสัง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 
มิถุนายน 2565 จ านวน 1 เดือนๆ
ละ 9,000.00 บาท  

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ 
ทิศกระโทก 

นางสาวเพลินพิศ 
ทิศกระโทก 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

120/2565 
1  มิ.ย.  2565 

 

4 

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ด้านกองช่าง เพื่อช่วยงานด้านไฟฟ้า
สาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 
มิถุนายน 2565  

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ 
แก้วบุบผา 

นายรังสรรค์ 
แก้วบุบผา 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

121/2565 
8  มิ.ย.  2565 

 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

5 

จ้างเหมาท าป้ายอะคริลิค ตาม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย ประจ าปี 
2565 ขนาด 12 * 24 นิว้ จ านวน 2 
ป้ายๆละ 600.00 บาท 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ครบถ้วนเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 

122/2565 
10 มิ.ย. 2565 

 

6 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ า คสล. ตาม
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.(สระ
หนองท านบ) หมู่ที่ 1 ต าบลบุกระสัง 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  จันทเชิด นายสุพจน์  จันทเชิด ครบถ้วนเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 

123/2565 
10 มิ.ย. 2565 

 

7 

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
เสียงธรรมน าชีวิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้ายหนองก่ี
ดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย 
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

124/2565 
14 มิ.ย. 2565 

 

8 

จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.
เจ.อาร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.
เจ.อาร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

125/2565 
14 มิ.ย. 2565 

 



 
                                                                                      

                                                                        แบบ สขร.1 
                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

9 

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
ชุมชนเข้มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ขนาด 1.00 x 3.00 
เมตร จ านวน 1 ป้าย 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้าย 
หนองก่ีดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย 
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

126/2565 
17 มิ.ย. 2565 

 

10 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
ส านักปลัด อบต. ด้านงานธุรการ 
งานสารบรรณ และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 
มิถุนายน 2565 จ านวน 7 วนัๆละ
300.00 บาท 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาพร 
นาดอน 

นางสาวรัชฎาพร 
นาดอน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

127/2565 
21 มิ.ย. 2565 

 

11 
 
 
 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
ส านักปลัด อบต. ด้านงานธุรการ 
งานสารบรรณ และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2565 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาพร 
นาดอน 

นางสาวรัชฎาพร 
นาดอน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

128/2565 
30 มิ.ย. 2565 

 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 
 
 

จัดซื้อผ้าผูกประดับสีม่วง ความ
ยาว 60 หลา ตามโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
3 มิถุนายน 2565 

6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

82/2565 
1 มิ.ย. 2565 

 

13 

จัดซื้อน้ าดื่มชนิดขวดขนาด 600 
มิลลิลิตร (12ขวด/แพ็ค) จ านวน 
63 แพ็ค ตามโครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักษ์ รักพ้ืนที่สีเขียว 
ประจ าปี 2565 

2,205 2,205 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันเพ็ญ  
นินนานนท์ 

นางสาวจันเพ็ญ  
นินนานนท์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

83/2565 
1 มิ.ย. 2565 

 

14 

จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่าง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นมยู
เอชที รสจืด ชนิดบรรจุ 200 
มิลลิลิตร ชนิดกล่อง จ านวน 
17,280 กล่อง 

135,129.
60 

135,129.
60 

เฉพาะเจาะจง บริษัท วันเดอร์มิลค์
แอนด์แดรี่ จ ากัด 

บริษัท วันเดอร์มิลค์
แอนด์แดรี่ จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

84/2565 
1 มิ.ย. 2565 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) เพ่ือใช้ใน
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า
แสงสว่างภายในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุกระสัง 
 

1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

86/2565 
2 มิ.ย. 2565 

 

16 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) เพ่ือใช้ใน
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า
แสงสว่าง ติดตั้งเพ่ิมเติมและทดแทน
ของเดิมที่ช ารุดเสียหายภายในต าบล
บุกระสัง 
 

38,100 38,100 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

87/2565 
7 มิ.ย. 2565 

 

17 

จัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้าน  
นางสาวปราณี ประสิทธิกุล  
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

39,400 39,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.รุ่งเรืองค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

ร้าน ต.รุ่งเรืองค้า
วัสดุก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

88/2565 
10 มิ.ย. 2565 

 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

18 

จัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้าน  
นางเงิน  ยักษา ตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2565 

21,900 21,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.รุ่งเรืองค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

ร้าน ต.รุ่งเรืองค้า
วัสดุก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

89/2565 
10 มิ.ย. 2565 

 

19 

จัดซื้อน้ าดื่มชนิดขวดขนาด 600 
มิลลิลิตร (12ขวด/แพ็ค) จ านวน 
20 แพ็ค ตามโครงการเสียงธรรมน า
ชีวิต ประจ าปี 2565 

700 700 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันเพ็ญ  
นินนานนท์ 

นางสาวจันเพ็ญ  
นินนานนท์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

90/2565 
14 มิ.ย. 2565 

 

20 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) เก้าอ้ีพลาสติก  
จ านวน 30 ตัว  

6,900 6,900 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

91/2565 
14 มิ.ย. 2565 

 

21 

จัดซื้อวัสดุตามโครงการชุมชน
เข้มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จ านวน 3 รายการ 
  

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์ ช็อป ร้านสมายด์ ช็อป เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

92/2565 
17 มิ.ย. 2565 

 

 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

22 

จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นมยู
เอชที รสจืด ชนิดบรรจุ 200 
มิลลิลิตร ชนิดกล่อง จ านวน 
20,520 กล่อง 

160,466
.40 

160,466.
40 

เฉพาะเจาะจง บริษัท วันเดอร์มิลค์
แอนด์แดรี่ จ ากัด 

บริษัท วันเดอร์มิลค์
แอนด์แดรี่ จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

93/2565 
30 มิ.ย. 2565 

 

23 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย
ส าเร็จรูป จ านวน 300 ถุงๆละ
130.00 บาท 
 

39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

94/2565 
30 มิ.ย. 2565 

 

24 

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ด้านกองช่าง เพื่อช่วยงานด้าน
ไฟฟ้าสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30
กันยายน  2565 จ านวน 3 
เดือนๆละ 9,000.00 บาท 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ 
แก้วบุบผา 

นายรังสรรค์ 
แก้วบุบผา 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

129/2565 
30 มิ.ย.  2565 

 

 
 


