
 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน  มิถุนายน  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 ซื้ออาหารเสริม (นม) 75,012 75,012 เฉพาะเจาะจง สหกรณ%โคนมปาก
ช'อง จํากัด 

สหกรณ%โคนมปาก
ช'อง จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

52/2562 
3  มิ.ย.  2562 

2 ซื้อหมึกพิมพ%  HP 79A (สํานัก
ปลัด) 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร%นิเจอร% จํากัด 

บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร%นิเจอร% จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

53/2562 
4  มิ.ย.  2562 

3 ซื้อพันธุ%ไม�และวัสดุในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน%บริเวณติดตั้ง
ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ 

23,210 23,210 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  สริยา
มัน 

นายสุริยา  สริยามัน เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

54/2562 
4  มิ.ย.  2562 

4 ซื้อวัสดุอุปกรณ%ในการวาง
ระบบน้ําประปา ตามโครงการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ. 2562 

7,068 7,068 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยซีเมนต% 
1980 จํากัด 

บริษัทไทยซีเมนต% 
1980 จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

55/2562 
4  มิ.ย.  2562 

5 ซื้อน้ํายาพ'นหมอกควันและ
ทรายกําจัดลูกน้ําตามโครงการ
รณรงค%ปLองกันโรคไข�เลือดออก 

99,000 99,000 เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.ซี.เอ็น 
การค�า 

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

56/2562 
4  มิ.ย.  2562 

 
 
 
 



 
 

แบบ สขร.๑ 
 

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

ประจําเดือน  มิถุนายน  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 

6 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงตามโครงการ
รณรงค%ปLองกันโรคไข�เลือดออก 

25,500 25,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ%การเกษตร
หนองกี่ จํากัด 

สหกรณ%การเกษตร
หนองกี่ จํากัด 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

57/2562 
4  มิ.ย.  2562 

7 ซื้อทรายเพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาองค%การบริหารส'วนตําบล
บุกระสัง 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง หจก. วี.เจ.อาร% หจก. วี.เจ.อาร% เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

58/2562 
14  มิ.ย. 2562 

8 ซื้อวัสดุไฟฟLาเพื่อใช�สําหรับการ
ติดตั้งระบบไฟฟLาสาธารณะ
เพิ่มเติม หมู'  10 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณการค�า ฐิติพรรณการค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

59/2562 
14  มิ.ย.  2562 

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

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

60/2562 
14  มิ.ย. 2562 

10 ซื้อชุดกีฬาสําหรับนักกีฬาและ
ผู�ฝQกสอนตามโครงการส'ง
นักกีฬาเข�าร'วมการแข'งขันกีฬา
มวลชน “หนองกี่คัพ” 

11,150 11,150 เฉพาะเจาะจง ร�านภัทรพานิช ร�านภัทรพานิช เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

61/2562 
25  มิ.ย.  2562 

11 ซื้อเวชภัณฑ%โครงการส'ง
นักกีฬาเข�าร'วมการแข'งขันกีฬา
มวลชน “หนองกี่คัพ” 

1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง ร�านไอเดียร%
พาณิชย% 

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

62/2562 
25  มิ.ย.  2562 



 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2562 

องค%การบริหารส'วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย% 
ประจําเดือน  มิถุนายน  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�างเหมาฉีดพ'นสารเคมี ตาม
โครงการรณรงค%ปLองกันโรค
ไข�เลือดออก ประจําป�  2562 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  โสมอํา
พันธุ% 

นายสมพร  โสมอํา
พันธุ% 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

41/2562 
5  มิ.ย.  2562 

2 จ�างเหมาปรับสถานที่เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน%บริเวณติดตั้ง
ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ 

4,025 4,025 เฉพาะเจาะจง นายชาญ  ชัยแน'ง นายชาญ  ชัยแน'ง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

45/2562 
6  มิ.ย.  2562 

3 จ�างเหมาทําปLายไวนิลรณรงค%
ต'อต�านยาเสพติด 

900 900 เฉพาะเจาะจง ร�านกิ่งอิงค%เจ็ท ร�านกิ่งอิงค%เจ็ท เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

46/2562 
24  มิ.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน  มิถุนายน  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�างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต% ประจําเดือน มิถุนายน  
2562 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายประทีป  โฮนก
ระโทก 

นายประทีป  โฮนก
ระโทก 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

40/2562 
31  พ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน  มิถุนายน  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�างอาคารห�องน้ํา
ชาย-หญิง องค%การบริหารส'วน
ตําบลบุกระสัง 

398,000 400,000 เฉพาะเจาะจง นายจันทร%  สงฆ%
เจริญธรรม 

นายจันทร%  สงฆ%
เจริญธรรม 

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

19/2562 
28  มิ.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน  มิถุนายน  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 ซื้อคอมพิวเตอร%สําหรับงาน
สํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน  
3  เครื่อง 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

1/2562 
28 มิ.ย. 2562 

2 ซื้อคอมพิวเตอร%สําหรับงาน
สํานักงาน (งานส'งเสริม
การเกษตร) 

17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

2/2562 
28 มิ.ย. 2562 

3 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร% สําหรับ
งานสํานักงาน (กองการศึกษา) 

17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

3/2562 
28 มิ.ย. 2562 

4 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร%โน�ตบุWก
สําหรับงานสํานักงาน (กอง
สวัสดิการสังคม) 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

4/2562 
28 มิ.ย. 2562 

5 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟLา ขนาด  
800 VA (สํานักปลัด) 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

5/2562 
28 มิ.ย. 2562 

6 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟLา ขนาด  
800 VA (กองสวัสดิการฯ) 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

6/2562 
28 มิ.ย. 2562 

 
 
 
 



 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ประจําป�งบประมาณ  2562 

องค%การบริหารส'วนตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย% 
ประจําเดือน  มิถุนายน  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 ซื้อเครื่องพิมพ%เลเซอร%หรือ 
LED ขาวดํา (สํานักปลัด) 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

7/2562 
28 มิ.ย. 2562 

8 ซื้อเครื่องพิมพ%เลเซอร%หรือ 
LED ขาวดํา (กองการศึกษา)
จํานวน  2  เครื่อง 

5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

8/2562 
28 มิ.ย. 2562 

9 ซื้อเครื่องพิมพ%แบบฉีดหมึก
พร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพ% (กอง
การศึกษา) 

4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

9/2562 
28 มิ.ย. 2562 

10 ซื้อเครื่องพิมพ%แบบฉีดหมึก
พร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพ% 
(สํานักปลัด) 

4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

10/2562 
28 มิ.ย. 2562 

11 ซื้อเครื่องพิมพ%แบบฉีดหมึก
พร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพ% (กอง
สวัสดิการสังคม) 

8,600 8,600 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

11/2562 
28 มิ.ย. 2562 

12 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟLา ขนาด  
800 VA (กองการศึกษา) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

12/2562 
28 มิ.ย. 2562 

 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

ประจําเดือน  มิถุนายน  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 

13 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟLา ขนาด  
800 VA (กองการศึกษา) 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ฐิติพรรณ การค�า ฐิติพรรณ การค�า เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุดและมี
คุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน 

13/2562 
28 มิ.ย. 2562 

 


