


 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 ตามโครงการสืบ
สานประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปี 
2565  จ านวน 1 ป้าย 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้ายหนองก่ี
ดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย 
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

130/2565 
11  ก.ค.  2565 

 

2 

จ้างเหมาซ่อมถนนลูกรัง บ้านหนอง
ท านบ หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านหนอง
ท านบเชื่อมสระหนองหิน) โดยถม
กลบหลุมบ่อด้วยดินลูกรัง พร้อม
เกรดเกลี่ยปรับแต่งเป็นช่วงๆ 
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า      
120 ลูกบาศก์เมตร 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  วิไล นายเอกรินทร์  วิไล เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

131/2565 
11  ก.ค.  2565 

 

3 

จา้งเหมาซ่อมถนนลูกรัง บ้านกระสัง 
หมู่ที่ 2 (ซอยข้างวัดโคกกระสัง และ
ซอยศาลตาปู่) โดยถมกลบหลุมบ่อ
ด้วยดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ย
ปรับแต่งเป็นช่วงๆ ปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า   120 ลูกบาศก์เมตร 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  วิไล นายเอกรินทร์  วิไล เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

132/2565 
11  ก.ค.  2565 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 
                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2565 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

4 

จ้างเหมาซ่อมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
บ้านบุ   หมู่ที่ 3   โดยถมกลบหลุมบ่อ
ด้วยดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง
เป็นช่วงๆ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า   
120 ลูกบาศก์เมตร 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  วิไล นายเอกรินทร์  วิไล เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

133/2565 
11 ก.ค. 2565 

 

5 

จ้างเหมาซ่อมถนนลูกรัง บ้านสระ
สะแก หมู่ที่ 4 (ซอยมาบระเวียง และ
ซอยฝายจักราช) โดยถมกลบหลุมบ่อ
ด้วยดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง
เป็นช่วงๆ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า      
120 ลูกบาศก์เมตร 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  วิไล นายเอกรินทร์  วิไล เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

134/2565 
11 ก.ค. 2565 

 

6 

จา้งเหมาซ่อมถนนลูกรัง บ้านถนนถั่ว 
หมู่ที่ 5  (ซอยหนองสรวง และซอยวัด
ถนนถั่ว – วัดสระสะแก) โดยถมกลบ
หลุมบ่อด้วยดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ย
ปรับแต่งเป็นช่วงๆ ปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า  180 ลูกบาศก์เมตร 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  วิไล นายเอกรินทร์  วิไล เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

135/2565 
11 ก.ค. 2565 

 

 
 
 
                                                                                      



                                                                        แบบ สขร.1 
                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

7 

จา้งเหมาซ่อมถนนลูกรัง บ้านหนอง
มัน หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านน้อย ซอยสระ
สามชั้น และซอยบ้านนางแถม) โดย
ถมกลบหลุมบ่อด้วยดินลูกรัง พร้อม
เกรดเกลี่ยปรับแต่งเป็นช่วงๆปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  120 ลกูบาศก์
เมตร 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  วิไล นายเอกรินทร์  วิไล เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

136/2565 
11 ก.ค. 2565 

 

8 

จา้งเหมาซ่อมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 8 โดยถม
กลบหลุมบ่อด้วยดินลูกรัง พร้อม
เกรดเกลี่ยปรับแต่งเป็นช่วงๆปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  120 ลกูบาศก์
เมตร 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  วิไล นายเอกรินทร์  วิไล เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

137/2565 
11 ก.ค. 2565 

 

9 
 
 
 

จา้งเหมาซ่อมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 
โดยถมกลบหลุมบ่อด้วยดินลูกรัง 
พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเป็นช่วงๆ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  120 
ลูกบาศก์เมตร 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  วิไล นายเอกรินทร์  วิไล เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

138/2565 
11 ก.ค. 2565 

 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 
 
 

จา้งเหมาซ่อมถนนลูกรัง บ้าน
หนองโบสถ์ หมู่ที่ 10  (ซอย
ท านบหลวง และซอยเลียบล า   
จักราช) โดยถมกลบหลุมบ่อด้วย
ดินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ย
ปรับแต่งเป็นช่วงๆ ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  180 ลูกบาศก์
เมตร 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  วิไล นายเอกรินทร์  วิไล เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

139/2565 
11 ก.ค. 2565 

 

11 

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ตาม
โครงการรณรงค์ลดเสี่ยงลดบุหรี่ 
และต้านสารเสพติดในชุมชน 
และหน่วยงานราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ขนาด 2.50 x 
1.65 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้ายหนอง
กี่ดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย 
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

140/2565 
18  ก.ค.  2565 

 

12 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารท าแผ่นพับ
ประกอบการบรรยาย ตาม
โครงการรณรงค์ลดเสี่ยงลดบุหรี่ 
และต้านสารเสพติดในชุมชน 
และหน่วยงานราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2565 จ านวน 100 ชดุๆ
ละ 10.00 บาท 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย       
เตียประสิทธิ์ 

นายสมชัย       
เตียประสิทธิ์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

141/2565 
18  ก.ค.  2565 

 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงร้าน
อากงเครื่องเขียน

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13 

จ้างเหมาท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดนิทรเทพยวรากูร ร.10 
และซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ บรมราชินี พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 2 ชุดๆละ 
98,000.00 บาท 

196,000 196,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

142/2565 
20 ก.ค. 2565 

 

14 

จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 478 – 52 -
0032 จ านวน 1 เครื่อง 
 

180 180 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นางรอง
คอมพิวเตอร์    
เซนเตอร์ 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด นางรอง
คอมพิวเตอร์    
เซนเตอร์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

143/2565 
20  ก.ค.  2565 

 

15 

จ้างเหมาจัดท าป้ายรณรงค์ ตาม
โครงการรณรงค์ลดเสี่ยงลดบุหรี่ 
และต้านสารเสพติดในชุมชน 
และหน่วยงานราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ขนาด 2.50 x 
1.65 เมตร จ านวน 20 ป้ายๆ
ละ 500.00 บาท 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย 
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

144/2565 
22  ก.ค.  2565 

 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงร้าน
อากงเครื่อง

เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

16 

จ้างเหมาท าไวนิล ตามโครงการ
ลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2565 ขนาด 2.5 x 
2.0 เมตร จ านวน 1 ป้ายๆ 
750.00 บาท  

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้าย
หนองก่ีดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย 
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด
และมี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

145/2565 
25  ก.ค.  2565 

 

17 

จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน บษ 1522 บุรีรัมย์ 
จ านวน 1 คัน 

4,005.55 4,005.55 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด
และมี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

146/2565 
26  ก.ค.  2565 

 

18 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ตาม
โครงการรณรงค์ลดเสี่ยงลดบุหรี่ 
และต้านสารเสพติดในชุมชน 
และหน่วยงานราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2565 จ านวน 3 รายการ 
  

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์ ช็อป ร้านสมายด์ ช็อป เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด
และมี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

95/2565 
18  ก.ค.  2565 

 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

19 

จัดซื้อน้ าดื่มขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุกระสัง ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2565 เพื่อใช้ส าหรับ
บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ (น้ าดื่มชนิดขวด 600 
มิลลิลิตร 12 ขวด/แพ็ค)  
จ านวน 31 แพ็ค 

1,085 1,085 เฉพาะเจาะจง โรงงานผลิตน้ าดื่ม
ชุมชนบ้านหนอง
ท านบ 

โรงงานผลิตน้ าดื่ม
ชุมชนบ้านหนอง
ท านบ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

96/2565 
18  ก.ค.  2565 

 

20 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน      
(กองศึกษา) จ านวน 5 รายการ 

1. เก้าอ้ีส านักงาน 
2. ชั้นวางอเนกประสงค์ 6 

ช่อง 
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน

เลื่อนกระจก 
4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

พร้อมเก้าอ้ี 
5. โต๊ะท างานขนาด 1.20 

เมตร  

25,850 25,850 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

บริษัท มาเจริญ 
โฮม เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

97/2565 
21  ก.ค.  2565 

 

 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

21 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ตาม
โครงการรณรงค์ลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2565  
  

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์ ช็อป ร้านสมายด์ ช็อป เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

99/2565 
25  ก.ค.  2565 

 

 


