




ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1

จ้างเหมาจัดและออกแบบเวบ็ไซด์
 www.bukrasang.go.th และ
เช่าพื้นที่จัดท าเวบ็ไซด์ ดูแล
ข้อมูลรายละเอียดในเวบ็ไซด์และ
โฆษณาทางระบบอินเตอร์เน็ต 
เป็นเวลา  12  เดือน ต้ังแต่วนัที่ 
 1  ตุลาคม  2563 ถึงวนัที่  30
  กันยายน  2564

            8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทม์สมีเดีย   
เวบ็ดีไซน์ จ ากัด

บริษัทไทม์สมีเดีย   
เวบ็ดีไซน์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

1/2564            
1  ต.ค.  2563

2

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดัโคกกระสัง ต้ังแต่วนัที่ 
 1  ตุลาคม  2563  ถึงวนัที่  
31  ธนัวาคม  2563  จ านวน 
 3  เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวลัย์  
พันธม์หา

นางสาวสุภาวลัย์  
พันธม์หา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

2/2564            
1  ต.ค. 2563

3

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดัโคกกระสัง ต้ังแต่วนัที่ 
 1  ตุลาคม  2563  ถึงวนัที่  
31  ธนัวาคม  2563  จ านวน 
 3  เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ    
ทิศกระโทก

นางสาวเพลินพิศ     
ทิศกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

3/2564            
1  ต.ค. 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

4

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานท าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังแต่วนัที่  1 
ตุลาคม 2563 - 31  ธนัวาคม 
 2563 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  เชิญกลาง นางสุมาลี  เชิญกลาง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

4/2564            
1  ต.ค. 2563

5

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบุกระสัง ต้ังแต่วนัที่  1  
ตุลาคม  2563  ถึงวนัที่  31  
ธนัวาคม  2563  จ านวน  3  
เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมรัศมี   
กลกลาง

นางสาวเปรมรัศมี    
กลกลาง

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

5/2564           
11 ต.ค.  2562

6

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านการเงิน 
ต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2563  
ถึงวนัที่  31  ธนัวาคม  2563  
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร  
ช้อยขุนทด

นางสาวปาริฉัตร  ช้อย
ขุนทด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

6/2564            
1 ต.ค.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

7

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงานพัสดุ
 ต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2563 
 ถึงวนัที่  31  ธนัวาคม  2563 
 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองทิพย์  
บรรเลงการ

นางสาวกรองทิพย์  
บรรเลงการ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

7/2564            
1 ต.ค.  2563

8

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงาน
จัดเก็บรายได้ ต้ังแต่วนัที่  1  
ตุลาคม  2563  ถึงวนัที่  31  
ธนัวาคม  2563  จ านวน  3  
เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี     
เกยจอหอ

นางสาวสุภาวดี     
เกยจอหอ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

8/2564            
1 ต.ค.  2563

9

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงาน
จัดเก็บรายได้ ต้ังแต่วนัที่  1  
ตุลาคม  2563  ถึงวนัที่  31  
ธนัวาคม  2563  จ านวน  3  
เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา   
แววกระโทก

นางสาวอรัญญา    
แววกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

9/2564            
1 ต.ค.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

10

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองสวสัดิการสังคม
ต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2563  
ถึงวนัที่  31  ธนัวาคม  2563  
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป          
โฮนกระโทก

นายประทีป          
โฮนกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

10/2564           
 1 ต.ค.  2563

11

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองสวสัดิการสังคม
ต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2563  
ถึงวนัที่  31  ธนัวาคม  2563  
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพันวษา    
คลังกูล

นางสาวพันวษา    
คลังกูล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

11/2564           
 1 ต.ค.  2563

12

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานรักษาความปลอดภยั
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
บุกระสัง ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม - 
31  ธนัวาคม  2563  จ านวน 
 92  วนัๆละ  300  บาท

          27,600.00        27,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลย            
เพ็งจันทร์เจ้า

นายเฉลย            
เพ็งจันทร์เจ้า

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

12/2564          
1 ต.ค.  2563

13

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานแม่บ้าน แต่วนัที่  1  
ตุลาคม  2563  ถึงวนัที่  31  
ธนัวาคม  2563  จ านวน  3  
เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองทิพย์       
กรมกระโทก

นางทองทิพย์       
กรมกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

13/2564          
 1  ต.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

14

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานขับรถยนต์แต่วนัที่  1 
 ตุลาคม  2563  ถึงวนัที่  31  
ธนัวาคม  2563  จ านวน  3  
เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา             
สงเจริญธรรม

นายพิทยา              
สงเจริญธรรม

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

14/2564           
 1  ต.ค. 2563

15

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองช่าง ด้านการ
ออกแบบเขียนแบบและงานด้าน
โยธา แต่วนัที่  1  ตุลาคม  
2563  ถึงวนัที่  31  ธนัวาคม 
 2563  จ านวน  3  เดือนๆละ 
 9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทร         
เกียนสันเทียะ

นายอาทร          
เกียนสันเทียะ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

15/2564          
1  ต.ค. 2563

16

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองช่าง ด้านงาน
ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคแต่วนัที่ 
 1  ตุลาคม  2563  ถึงวนัที่  
31  ธนัวาคม  2563  จ านวน 
 3  เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถนัด  โม้ภกัดี นายถนัด  โม้ภกัดี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

16/2564          
1  ต.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

17

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
แต่วนัที่  1  ตุลาคม  2563  ถึง
วนัที่  31  ธนัวาคม  2563  
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธ ี ล้ามกระโทก นายสุธ ี ล้ามกระโทก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

17/2564          
 1  ต.ค.  2563

18

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
เพื่อใช้ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง
และครุภณัฑ์อื่นๆ           
ประจ าปี  2564

        100,000.00   1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร
หนองกี่ จ ากัด

สหกรณ์การเกษตร
หนองกี่ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

1/2564            
 1  ต.ค. 2563

19
จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับ ศพด.อบต.บุ
กระสัง จ านวน  3  ศูนย์ 
ประจ าเดือนตุลาคม  2563

            1,964.00          1,964.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

2/2564             
 1  ต.ค. 2563

20
ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

          98,039.34        98,039.34 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

3/2564            
 30  ต.ค.  2563

21
ซ้ือน้ าด่ืมส าหรับ ศพด.  อบต.บุ
กระสัง จ านวน  3  ศูนย์ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

               864.00             864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

4/2564            
 30  ต.ค.  2563

22
ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 
กระดาษ A4 ขนาด  80  แกรม 
จ านวน  20  ลัง

          13,500.00        13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

5/2564            
 27  พ.ย. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

23

ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองสวสัดิการ
สังคม) กระดาษ A4 ขนาด  80 
 แกรม จ านวน 10  ลัง

            6,750.00          6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

6/2564            
 27  พ.ย.  2563

24
ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 
กระดาษ A4 ขนาด  80  แกรม 
จ านวน  10  ลัง

            6,750.00          6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

7/2564            
 27  พ.ย.  2563

25
ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองการศึกษา)
 กระดาษ A4 ขนาด  80  แกรม
 จ านวน  10  ลัง

            6,750.00          6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

8/2564            
 27  พ.ย.  2563

26
ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 
กระดาษ A4 ขนาด  80  แกรม 
จ านวน  10  ลัง

            6,750.00          6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัทมาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

9/2564            
 27  พ.ย.  2563

27
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยู เอช ที 
นมกล่อง  จ านวน  74,250  
กล่องๆละ  7.82  บาท

        580,635.00      580,635.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

1/2561            
 30  พ.ย. 2563

28
ซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับ ศพด. อบต.บุ
กระสัง จ านวน  3  ศูนย์ 
ประจ าเดือนธนัวาคม 2563

               624.00             624.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

10/2564           
 1 ธ.ค. 2563

29

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ติดต้ัง
เพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่
ช ารุดภายในต าบลบุกระสัง

          27,535.00        27,535.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
ว.ีเจ.อาร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ว.ีเจ.อาร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

11/2564           
  7  ธ.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

30
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง
 หมูท่ี่  5,8,6,7

        360,000.00      360,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์กิจอนันท์ หจก.บุรีรัมย์กิจอนันท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

18/2564           
 2  ธ.ค.  2563

31
จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน
  2  รายการ

            2,808.00          2,808.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

19/2564          
 2  ธ.ค.  2563

32
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) หมาเลขครุภณัฑ์  
416-59-0052

            1,392.00          1,392.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

20/2564           
 2  ธ.ค. 2563

33

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ์รัชการที่  10  ขนาด
  1.40 x 2.70 เมตร พร้อม
โครงไม้ จ านวน 1 ป้าย

               800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

21/2564           
 2  ธ.ค.  2565

34

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล รณรงค์
การขับขี่ปลอดภยั ขนาด 
1.20x2.40 เมตร จ านวน 4 
ป้าย

            1,400.00          1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

22/2564           
 2 ธ.ค.  2563

35

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมโครง
ไม้และติดต้ังตามโครงการต้ังจุด
ตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรและเฝ้าระวงัโรค
โควดิ 2019 ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ. 2564

          10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

23/2564           
 23  ธ.ค.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

36
ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองการศึกษา)
 จ านวน  10  รายการ

            1,792.00          1,792.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

12/2564          
 18  ธ.ค. 2563

37
ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 
จ านวน  14  รายการ

            4,475.00          4,475.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

13/2564           
 18  ธ.ค. 2563

38
ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองสวสัดการ
สังคม) จ านวน  18  รายการ

            2,411.00          2,411.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

14/2564          
 18  ธ.ค. 2563

39
ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 
จ านวน  10  รายการ

            1,300.00          1,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

15/2564           
 18  ธ.ค. 2563

40
ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 
จ านวน  26  รายการ

          10,276.00        10,276.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

16/2564           
 18 ธ.ค. 2563

41
จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (ส านัก
ปลัด) จ านวน  2  รายการ

               655.00             655.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สมพร 2

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

17/2564          
 18  ธ.ค. 2563

42
จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)           10,750.00        10,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

18/2564           
 22 ธ.ค.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

43
จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
 หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์
 จ านวน  3  รายการ

          10,350.00        10,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

19/2564          
 22  ธ.ค.  2563

44

จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
สวสัดิการสังคม) จ านวน  2  
รายการ หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
ปร้ินเตอร์

            4,300.00          4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

20/2564          
 22  ธ.ค.  2563

45
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)
 หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์
 จ านวน  6  รายการ

          19,500.00        19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

21/2564          
 22  ธ.ค. 2563

46

จ้างเหมาบริการบุคคลรักษา
ความปลอดภยัสถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ
กระสัง ต้ังแต่วนัที่ 1 มกราคม 
2564-31 มีนาคม 2564 
จ านวน 90 วนัๆละ 300 บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลย            
เพ็งจันทร์เจ้า

นายเฉลย            
เพ็งจันทร์เจ้า

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

24/2564          
 30  ธ.ค. 2563

47

จ้างเหมาบริการบุคคล (แม่บ้าน) 
ปฏบิัติหน้าที่ท าความสะอาด
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ
กระสังต้ังแต่วนัที่ 1 มกราคม - 
31  มีนาคม 2564 จ านวน     
3  เดือนๆละ  9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองทิพย์       
กรมกระโทก

นางทองทิพย์       
กรมกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

25/2564          
 30  ธ.ค.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

48

จ้างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง  ต้ังแต่วนัที่ 1 
มกราคม - 31  มีนาคม 2564 
จ านวน  3  เดือนๆละ  9,000 
 บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา            
สงเจริญธรรม

นายพิทยา            สง
เจริญธรรม

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

26/2564          
 30  ธ.ค.  2563

49

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานท าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังแต่วนัที่  1 
มกราคม - 31  มีนาคม  2564
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  เชิญกลาง นางสุมาลี  เชิญกลาง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

27/2564          
 30  ธ.ค.  2563

50

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบุกระสัง  ต้ังแต่
วนัที่  1 มกราคม - 31  มีนาคม 
 2564จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมรัศมี   
กลกลาง

นางสาวเปรมรัศมี    
กลกลาง

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

28/2564          
 30  ธ.ค.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

51

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดัสระสะแก  ต้ังแต่วนัที่ 
 1 มกราคม - 31  มีนาคม  
2564จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาวลัย์  พันธม์หา นางสุภาวลัย์  พันธม์หา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

29/2564          
 30  ธ.ค. 2563

52

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดัสระสะแก  ต้ังแต่วนัที่ 
 1 มกราคม - 31  มีนาคม  
2564จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ    
ทิศกระโทก

นางสาวเพลินพิศ    
ทิศกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

30/2564           
 30  ธ.ค.  2563

53

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองสวสัดการสังคม 
ด้านงานพัฒนาชุมชน ต้ังแต่วนัที่ 
 1 มกราคม - 31  มีนาคม  
2564จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป          
โฮนกระโทก

นายประทีป          
โฮนกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

31/2564          
 30  ธ.ค.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

54

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองสวสัดิการสังคม 
ด้านงานธรุการ  ต้ังแต่วนัที่  1 
มกราคม - 31  มีนาคม  2564
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพันวษา    
คลังกูล

นางสาวพันวษา     
คลังกูล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

32/2564          
 30 ธ.ค. 2563

55

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองช่างด้านการ
ออกแบบเขียนแบบและงานโยธา
 ต้ังแต่วนัที่  1 มกราคม - 31  
มีนาคม  2564จ านวน  3  
เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทร         
เกียนสันเทียะ

นายอาทร          
เกียนสันเทียะ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

33/2564           
 30  ธ.ค.  2563

56

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองช่าง ด้านงาน
ไฟฟ้าสาธารณะ ต้ังแต่วนัที่  1 
มกราคม - 31  มีนาคม  2564
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถนัด  โม้ภกัดี นายถนัด  โม้ภกัดี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

34/2564          
 30  ธ.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

57

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองช่าง ด้านงาน
ไฟฟ้าสาธารณูปโภค ต้ังแต่วนัที่  
1 มกราคม - 31  มีนาคม  
2564จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธ ี ล้ามกระโทก นายสุธ ี ล้ามกระโทก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

35/2564          
 30  ธ.ค. 2563

58

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงาน
จัดเก็บรายได้ ต้ังแต่วนัที่  1 
มกราคม - 31  มีนาคม  2564
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี      
เกยจอหอ

นางสาวสุภาวดี      
เกยจอหอ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

36/2564          
 30  ธ.ค.  2563

59 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงาน
จัดเก็บรายได้ ต้ังแต่วนัที่  1 
มกราคม - 31  มีนาคม  2564
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา   
แววกระโทก

นางสาวอรัญญา    
แววกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

37/2564          
 30  ธ.ค. 2563

60 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงานพัสดุ
 ต้ังแต่วนัที่  1 มกราคม - 31  
มีนาคม  2564จ านวน  3  
เดือนๆละ  9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองทิพย์  
บรรเลงการ

นางสาวกรองทิพย์  
บรรเลงการ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

38/2564          
 30  ธ.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

61 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงาน
การเงินและบัญชี ต้ังแต่วนัที่  1 
มกราคม - 31  มีนาคม  2564
จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000.00  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร   
ช้อยขุนทด

นางสาวปาริฉัตร    
ช้อยขุนทด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

39/2564          
 30  ธ.ค.  2563

62 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมโครง
ไม้และติดต้ัง จ านวน 2 รายการ 
เพื่อใช้ในการต้ังด่านตรวจคัด
กรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019

            1,680.00          1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

40/2564          
 11  ม.ค.  2564

63 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ
กระสัง เร่ืองการประชาสัมพันธ ์
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และ
ภาษีป้าย ประจ าปี  2564  
พร้อมโครงไม้และติดต้ัง

            7,150.00          7,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

41/2564          
15  ม.ค.  2564

64 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) หมายเลขครุภณัฑ์  
416-59-0051  จ านวน  1  
เคร่ือง

            1,764.00          1,764.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

42/2564         
15  ม.ค.  2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

65 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ์รัชการที่  10  ขนาด
 1.40x2.70 เมตร จ านวน 1 
ป้าย และป้ายห้ามทิ้งขยะพร้อม
โครงไม้และติดต้ัง ขนาด 1.20x 
2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย

            1,100.00          1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

43/2564          
 18 ม.ค. 2564

66 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) หมายเลขครุภณัฑ์ 
416-53-0038  จ านวน 1 
เคร่ือง

               360.00             360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

44/2564          
 18  ม.ค. 2564

67 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) หมายเลขครุภณัฑ์ 
416-50-0029  จ านวน 1 
เคร่ือง

            1,368.00          1,368.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

45/2564          
 18  ม.ค. 2564

68 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) หมายเลข
ครุภณัฑ์  416-53-0039 และ
เคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลข  
478-63-0043

               360.00             360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

46/2564          
 19  ม.ค. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

69 จ้างเหมาท าป้ายสต๊ิกเกอร์
ตัวอักษร "องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง" และตัวอักษร
โลหะพร้อมติดต้ัง

          17,100.00        17,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

47/2564          
 26  ม.ค.  2564

70 ซ้ือน้ าด่ืมส าหรับ ศพด.  อบต.บุ
กระสัง จ านวน  3  ศูนย์ 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

               552.00             552.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

22/2564           
   4  ม.ค.  2564

71 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองมัน

          29,900.00        29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีที โอเอ     
เซ็นเตอร์ จ ากัด

บริษัท พีที โอเอ     
เซ็นเตอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

23/2564          
 20  ม.ค. 2564

72 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ติดต้ัง
เพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่
ช ารุดภายในต าบลบุกระสัง

          35,555.00        35,555.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
ว.ีเจ.อาร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ว.ีเจ.อาร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

24/2564          
 26  ม.ค.  2564

73 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ต้ังแต่วนัที่ 1
 กุมภาพันธ ์- 30 เมษายน 
2564 จ านวน 3 เดือนๆละ 
8,000 บาท

          24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหัสบดี  พรมมา
แสง

นายหัสบดี พรมมาแสง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

48/2564          
31  ม.ค. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

74 จ้างเหมาท าป้ายอคิลิค ขนาด 12
 x 24 นิ้ว จ านวน 1 ป้าย

               400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

49/2564          
 8 ก.พ. 2564

75 ซ้ือน้ าด่ืมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุ
กระสัง จ านวน 2 ศูนย์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์

               300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ ร้านพิมพ์ชนก พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

25/2564          
9  ก.พ.  2564

76 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 16 
รายการ ตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกของผู้สูงอายุฯ

          39,600.00        39,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทววีฒัน์ วสัดุ
ก่อสร้าง

หจก.ทววีฒัน์ วสัดุ
ก่อสร้าง

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

26/2564          
10 ก.พ. 2564

77 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) จ านวน  2  เคร่ือง

            8,508.00          8,508.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

50/2564          
 23  มีนาคม  
2564

78 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) จ านวน  2  เคร่ือง

            2,712.00          2,712.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

51/2564          
 23  มีนาคม  
2564

79 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
(ส านักปลัด)

               360.00             360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

52/2564          
 23  มีนาคม  
2564

80 ซ้ือน้ าด่ืมส าหรับ ศพด. อบต.บุ
กระสัง จ านวน  3  ศูนย์

               470.00             470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเดอะเบสวอ
เตอร์ จ ากัด

บริษัทเดอะเบสวอ
เตอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

27/2564          
2  มีนาคม  2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

81 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเคร่ือง
สูบน้ าจากคลองระหารใหญ่ หมูท่ี่
  3 ไปยังคลองระหารใหญ่ หมูท่ี่ 
 2

          22,500.00        22,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร
หนองกี่ จ ากัด

สหกรณ์การเกษตร
หนองกี่ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

28/2564          
22  มีนาคม  2564

82 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าในการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสวา่ง
และเปล่ียนทดแทนของเดิมที่
ช ารุดภายในต าบลบุกระสัง

          19,860.00        19,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

29/2564          
22  มีนาคม  2564

83 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
 ตัวรับสัญญาณ WIFI

               660.00             660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

30/2564          
 23  มีนาคม  
2564

84 จ้างเหมาร้ือถอนพร้อมขนย้ายถัง
ประปาแชมเปญขนาดความจุ 20
 ลูกบาศก์เมตร

          20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพล้อย  มุง่กระโทก นายพล้อย  มุง่กระโทก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

70/2564          
 5  เมษายน  2564

85 จ้างเหมาติดต้ังประตูด้านหลัง
อาคารองค์การบริหารส่วนต าบล
บุกระสัง

          12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์       
หวงัค่ ากลาง

นายประยุทธิ์       
หวงัค่ ากลาง

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

71/2564          
 5  เมษายน  2564

86 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมโครง
ไม้และติดต้ัง ตามโครงการต้ังจุด
ตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

          10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

72/2564          
5  เมษายน  2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

87 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานในกองสวสัดิการสังคม
 ด้านการพัฒนาชุมชน ต้ังแต่วนัที่
 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป          
โฮนกระโทก

นายประทีป          
โฮนกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

74/2564         
30  เมษายน  
2564

88 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานในกองสวสัดิการสังคม
 ด้านงานธรุการ ต้ังแต่วนัที่ 1 
พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพันวษา    
คลังกูล

นางสาวพันวษา    
คลังกูล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

75/2564         
30  เมษายน  
2564

89 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานด้านงานสาธารณสุข 
อบต.บุกระสัง ต้ังแต่วนัที่ 1 
พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2564
 จ านวน 2 เดือนๆละ 8,000 
บาท

          16,000.00        16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาพรรณ  
ทองพระพักตร์

นางสาวผกาพรรณ  
ทองพระพักตร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

76/2564         
30  เมษายน  
2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

90 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงาน
การเงินและบัญชี ต้ังแต่วนัที่ 1 
พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร  
ช้อยขุนทด

นางสาวปาริฉัตร  ช้อย
ขุนทด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

77/2564         
30  เมษายน  
2564

91 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานแม่บ้าน ต้ังแต่วนัที่ 1 
พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองทิพย์         
กรมกระโทก

นางทองทิพย์       
กรมกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

78/2564         
30  เมษายน  
2564

92 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงานพัสดุ
 ต้ังแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม - 31 
กรกฎาคม 2564 จ านวน  3  
เดือนๆละ  9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองทิพย์  
บรรเลงการ

นางสาวกรองทิพย์  
บรรเลงการ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

79/2564         
30  เมษายน  
2564

93 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงาน
จัดเก็บรายได้ ต้ังแต่วนัที่ 1 
พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี     
เกยจอหอ

นางสาวสุภาวดี     
เกยจอหอ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

80/2564         
30  เมษายน  
2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

94 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองคลัง ด้านงาน
จัดเก็บรายได้ ต้ังแต่วนัที่ 1 
พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา    
แววกระโทก

นางสาวอรัญญา    
แววกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

81/2564         
30  เมษายน  
2564

95 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัต้ังแต่วนัที่ 1
 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหัสบดี  พรมมา
แสง

นายหัสบดี พรมมาแสง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

82/2564         
30  เมษายน  
2564

96 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานขับรถยนต์ ต้ังแต่วนัที่
 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา             
สงเจริญธรรม

นายพิทยา              
สงเจริญธรรม

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

83/2564         
30  เมษายน  
2564

97 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานรักษาความปลอดภยั 
ต้ังแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม - 31 
กรกฎาคม 2564 จ านวน  3  
เดือนๆละ  9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลย            
เพ็งจันทร์เจ้า

นายเฉลย            
เพ็งจันทร์เจ้า

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

84/2564         
30  เมษายน  
2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

98 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงาน กองช่าง ด้านงาน
ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ 
ติดต้ังซ่อมแซมช่วยงานไฟฟ้า
สาธารณะ ต้ังแต่วนัที่ 1 
พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธ ี ล้ามกระโทก นายสุธ ี ล้ามกระโทก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

85/2564         
30  เมษายน  
2564

99 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองช่าง ด้านงาน
ไฟฟ้าสาธารณูปโภคต้ังแต่วนัที่ 1
 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถนัด  โม้ภกัดี นายถนัด  โม้ภกัดี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

86/2564         
30  เมษายน  
2564

100 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานกองช่าง ด้านงาน
ออกแบบ เขียนแบบ ต้ังแต่วนัที่ 
1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทร         
เกียนสันเทียะ

นายอาทร          
เกียนสันเทียะ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

87/2564         
30  เมษายน  
2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

101 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานผู้ดูและเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดัโคกกระสัง ต้ังแต่วนัที่
 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาวลัย์  พันธม์หา นางสุภาวลัย์  พันธม์หา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

88/2564         
30  เมษายน  
2564

102 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานผู้ดูและเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดัโคกกระสัง ต้ังแต่วนัที่
 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ    
ทิศกระโทก

นางสาวเพลินพิศ    
ทิศกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

89/2564         
30  เมษายน  
2564

103 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานแม่บ้าน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บุกระสังต้ังแต่วนัที่
 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  เชิญกลาง นางสุมาลี  เชิญกลาง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

90/2564         
30  เมษายน  
2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

104 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏบิัติงานผู้ดูและเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.บุกระสัง ต้ังแต่วนัที่
 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 
2564 จ านวน  3  เดือนๆละ  
9,000  บาท

          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมรัศมี   
กลกลาง

นางสาวเปรมรัศมี    
กลกลาง

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

91/2564         
30  เมษายน  
2564

105 ซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

          55,675.00        55,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศุภนิศฟาร์ม ร้านศุภนิศฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

40/2564          
7  พฤษภาคม 2564

106 ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 
โครงการเยียวยาเกษตรผู้เล้ียงโค
นม

        100,464.00      100,464.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

41/2564         
30  เมษายน  
2564

107 ซ้ือกล่องคอนโทรลควบคุมปั้ม
บาดาล

               950.00             950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

42/2564          
14  พฤษภาคม 
2564

108 จัดซ้ือตู้เชื่อมไฟฟ้า จ านวน 1 
เคร่ือง

          14,000.00        14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

43/2564          
18 พฤษภาคม 
2564

109 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน  1  เคร่ือง

            9,500.00          9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

44/2564          
18 พฤษภาคม 
2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

110 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (กอง
การศึกษา)

          10,033.00        10,033.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

45/2564          
20 พฤษภาคม 
2564

111 ซ้ือวสัดุในการณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

          93,000.00        93,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ การค้า ร้านฐิติพรรณ การค้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

46/2564          
25 พ.ค. 2564

112 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ์

               200.00             200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

92/2564          
4 พ.ค. 2564

113 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมโครง
ไม้และติดต้ังตามโครงการรณรงค์
ไข้เลือดออก

            8,800.00          8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

93/2564         
27 พ.ค. 2564

114 จ้างเหมาพ่นสารเคมีหมอกควนั
และดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองพ่น
สารเคมี

          20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์       
หวงัค่ ากลาง

นายประยุทธิ์       
หวงัค่ ากลาง

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

94/2564          
31 พ.ค. 2564

115 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(ห้องประชุม)

            1,900.00          1,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิดา    
กรมกระโทก

นางสาวมะลิดา     
กรมกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

95/2564         
31  พ.ค. 2564

116 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส านักงาน           22,880.00        22,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามการยนต์ 
หนองกี่

หจก.สยามการยนต์ 
หนองกี่

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

96/2564          
31  พ.ค. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

117 ซ้ืออาหารเสริม นม ย.ูเอช.ที           59,877.74        59,877.74 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

48/2564          
17 ม.ิย. 2564

118 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง

            9,700.00          9,700.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างทวศัีกด์ิ อู่ช่างทวศัีกด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

99/2564          
21 ก.ค. 2564

119 จัดซ้ือน้ ามันดีเซลและแก๊สโซฮอล์
ในการฉีดพ่นหมอกควนั

            5,800.00          5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิญ์พลเอน
เนอร์ยี่ (2019)

หจก.วชิญ์พลเอนเนอร์
ยี่ (2019)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

49/2564          
21 ก.ค. 2564

120 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 
กระดาษ A4 ขนาด  80  แกรม

          10,800.00        10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ โฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญ โฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

50/2564          
 23 ก.ค. 2564

121 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 
กระดาษ A4 ขนาด  80  แกรม

            2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ โฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญ โฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

51/2564          
 24 ก.ค. 2564

122 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

      2,992,000.00   3,000,000.00 วธิคัีดเลือก บริษัทเจริญธนาธปิ 
คาร์ จ ากัด

บริษัทเจริญธนาธปิ 
คาร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

5/2564            
16 ก.ค. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

123 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
กองสวสัดิการสังคม ด้านงาน
ธรุการ ต้ังแต่วนัที่ 1 สิงหาคม - 
30 กันยายน 2564 จ านวน 2 
เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพันวษา    
คลังกูล

นางสาวพันวษา     
คลังกูล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

100/2564        
 31 ก.ค. 2564

124 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
กองสวสัดิการสังคม ด้านการ
พัฒนาชุมชน ต้ังแต่วนัที่ 1 
สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
จ านวน 2 เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป          
โฮนกระโทก

นายประทีป          
โฮนกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

101/2564        
 31 ก.ค. 2564

125 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
รักษาความปลอดภยั ต้ังแต่วนัที่ 
1 สิงหาคม - 30 กันยายน 
2564 จ านวน 61 วนัๆละ 300
 บาท

          18,300.00        18,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลย            
เพ็งจันทร์เจ้า

นายเฉลย            
เพ็งจันทร์เจ้า

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

102/2564        
 31 ก.ค. 2564

126 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
(แม่บ้าน) ต้ังแต่วนัที่ 1 สิงหาคม
 - 30 กันยายน 2564 จ านวน 
2 เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองทิพย์       
กรมกระโทก

นางทองทิพย์       
กรมกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

103/2564        
31  ก.ค. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

127 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
พนักงานขับรถยนต์ ต้ังแต่วนัที่ 1
 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564
 จ านวน 2 เดือนๆละ 9,000 
บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา            
สงเจริญธรรม

นายพิทยา            สง
เจริญธรรม

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

104/2564        
31 ก.ค. 2564

128 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบุกระสัง ต้ังแต่วนัที่ 1 
สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
จ านวน 2 เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมรัศมี   
กลกลาง

นางสาวเปรมรัศมี    
กลกลาง

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

105/2564        
 31 ก.ค. 2564

129 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบุกระสัง ต้ังแต่วนัที่ 1 
สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
จ านวน 2 เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  เชิญกลาง นางสุมาลี  เชิญกลาง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

106/2564        
31 ก.ค. 2564

130 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วดัสระสะแก ต้ังแต่วนัที่ 1 
สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
จ านวน 2 เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ    
ทิศกระโทก

นางสาวเพลินพิศ    
ทิศกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

107/2564        
31 ก.ค. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

131 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วดัสระสะแก ต้ังแต่วนัที่ 1 
สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
จ านวน 2 เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวลัย์     
ดงกระโทก

นางสาวสุภาวลัย์     
ดงกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

108/2564        
31 ก.ค. 2564

132 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
กองช่างด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 
ต้ังแต่วนัที่ 1 สิงหาคม - 30 
กันยายน 2564 จ านวน 2 
เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถนัด  โม้ภกัดี นายถนัด  โม้ภกัดี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

109/2564        
31 ก.ค. 2564

133 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
กองช่างด้านงานไฟฟ้า
สาธารณูปโภค ต้ังแต่วนัที่ 1 
สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
จ านวน 2 เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธ ี ล้ามกระโทก นายสุธ ี ล้ามกระโทก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

110/2564        
31 ก.ค. 2564

134 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
กองช่างด้านการออกแบบเขียน
แบบและงานด้านโยธา ต้ังแต่วนัที่
 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 
2564 จ านวน 2 เดือนๆละ 
9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทร         
เกียนสันเทียะ

นายอาทร          
เกียนสันเทียะ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

111/2564        
31 ก.ค. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

135 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
กองคลังด้านงานจัดเก็บรายได้ 
ต้ังแต่วนัที่ 1 สิงหาคม - 30 
กันยายน 2564 จ านวน 2 
เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี     
เกยจอหอ

นางสาวสุภาวดี     
เกยจอหอ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

112/2564        
31 ก.ค. 2564

136 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
กองคลังด้านงานจัดเก็บรายได้ 
ต้ังแต่วนัที่ 1 สิงหาคม - 30 
กันยายน 2564 จ านวน 2 
เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา   
แววกระโทก

นางสาวอรัญญา   
แววกระโทก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

113/2564        
31 ก.ค. 2569

137 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
กองคลังด้านการเงินและบัญชี 
ต้ังแต่วนัที่ 1 สิงหาคม - 30 
กันยายน 2564 จ านวน 2 
เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร   
ช้อยขุนทด

นางสาวปาริฉัตร    
ช้อยขุนทด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

114/2564        
31 ก.ค. 2564

138 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
กองคลังด้านพัสดุ ต้ังแต่วนัที่ 1 
สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
จ านวน 2 เดือนๆละ 9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองทิพย์  
บรรเลงการ

นางสาวกรองทิพย์  
บรรเลงการ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

115/2564        
31 ก.ค. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

139 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
ด้านงานสาธารณสุข ต้ังแต่วนัที่ 
1สิงหาคม - 30 กันยายน 
2564 จ านวน 2 เดือนๆละ 
9,000 บาท

          18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาพรรณ  
ทองพระพักตร์

นางสาวผกาพรรณ  
ทองพระพักตร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

116/2564        
31 ก.ค. 2564

140 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน
ด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั ต้ังแต่วนัที่ 1สิงหาคม -
 30 กันยายน 2564 จ านวน 2 
เดือนๆละ 8,000 บาท

          16,000.00        16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ          
ปานงูเหลือม

นายมานพ           
ปานงูเหลือม

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

117/2564        
31 ก.ค. 2564

141 จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการการปฏบิัติงาน
ด้านคุณภาพการให้บริการในการ
ประเมินประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลการปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564

          15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภฎั
บุรีรัมย์

มหาวทิยาลัยราชภฎั
บุรีรัมย์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

121/2564        
30 ส.ค. 2564

142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกหนองหิน    
หมู ่9 ซอยบ้านนางเหลือ

        250,000.00      250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวฒัน์วศิวกร หจก.ธนวฒัน์วศิวกร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

5/2564            
 18 ส.ค. 2564

143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุ หมู ่3 (ซอย
คลองสามัคคี 13 ช่วงที่เหลือ)

        210,000.00      210,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวฒัน์วศิวกร หจก.ธนวฒัน์วศิวกร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

6/2564            
 18 ส.ค. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
หน้าอาคาร อพปร.อบต.บุกระสัง

        139,000.00      139,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวฒัน์วศิวกร หจก.ธนวฒัน์วศิวกร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

7/2564            
 18 ส.ค. 2564

145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก หมู ่8 ซอย
พรบุญมี 49

        260,000.00      260,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวฒัน์วศิวกร หจก.ธนวฒัน์วศิวกร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

8/2564            
 18 ส.ค. 2564

146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสระสะแก หมู ่4 
(หน้าบ้านนางโช จันชู ถึง หน้า
บ้านนางสมบูรณ์ สงมี)

        500,000.00      500,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวฒัน์วศิวกร หจก.ธนวฒัน์วศิวกร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

9/2564            
 31 ส.ค. 2564

147 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุ หมู ่3 (ซอย
นางชาติ สีเหล่ือม ถึง บ้าน นาย
เมิง้ ล้ามกระโทก)

        260,000.00      260,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวฒัน์วศิวกร หจก.ธนวฒัน์วศิวกร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

10/2564           
  31 ส.ค. 2564

148 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
ตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 1 ตัว

                    660.00                 660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

57/2564           
  2 ก.ย. 2564

149 ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม
ระบบปะปา ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุกระสัง            
จ านวน 6 รายการ

                 1,595.00              1,595.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยซีเมนต์ 1980 
จ ากัด

บ.ไทยซีเมนต์ 1980 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

58/2564           
  2 ก.ย. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

150 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหา
วชิิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 รัชกาลที่ 10 ขนาด 
2.80x4.50 เมตร จ านวน 2 
ป้าย

            3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

122/2564        
2 ก.ย. 2564

151 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกักองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุกระสัง 
จ านวน 3 ศูนย์

            5,900.00          5,900.00 เฉพาะเจาะจง จรูญแอร์ จรูญแอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

123/2564        
2 ก.ย. 2564

152 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
(กองช่าง) หมายเลขครุภณัฑ์ 
478-60-0028 จ านวน 1 
เคร่ือง

               360.00             360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

124/2564        
2 ก.ย. 2564

153 จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)           
จ านวน 3  รายการ

            3,660.00          3,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

หจก.นางรอง
คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

125/2564        
2 ก.ย. 2564

154 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์
 จ านวน 3 รายการ

          16,500.00        16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

59/2564          
7 ก.ย. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

155 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 
กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 
จ านวน 6 ลังๆละ 675 บาท

            4,050.00          4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

60/2564          
7 ก.ย. 2564

156 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า
ส่องสวา่งติดต้ังเพิ่มเติมและ
เปล่ียนทดแทนของเดิมที่ช ารุด
เสียหาย

          75,670.00        75,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

61/2564          
7 ก.ย. 2564

157 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) เพื่อใช้
ในการจัดท าชั้นวาง อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและวสัดุไฟฟ้า           
จ านวน 6 รายการ

            6,430.00          6,430.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

62/2564          
9 ก.ย. 2564

158 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์
 จ านวน 3 รายการ

            8,550.00          8,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

63/2564          
9 ก.ย. 2564

159 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
สวสัดิการสังคม)               
จ านวน 9 รายการ

            5,530.00          5,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

64/2564          
9 ก.ย. 2564

160 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองสวสัดิการ
สังคม) จ านวน 17 รายการ

            2,143.00          2,143.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

65/2564          
9 ก.ย. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

161 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 
จ านวน 25 รายการ

            5,915.00          5,915.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

66/2564          
9 ก.ย. 2564

162 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 
จ านวน 15 รายการ

            8,885.00          8,885.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

67/2564          
9 ก.ย. 2564

163 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 
จ านวน 54 รายการ

          19,705.00        19,705.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

68/2564          
10 ก.ย. 2564

164 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)
 จ านวน 5 รายการ

            9,600.00          9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

69/2564          
10 ก.ย. 2564

165 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์จ านวน 10 
รายการเพื่อใช้ในการปฏบิัติงาน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ
กระสัง จ านวน 3 ศูนย์

          12,790.00        12,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

70/2564          
10 ก.ย. 2564

166 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองการศึกษา)
 จ านวน 15 รายการ

            3,040.00          3,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

71/2564          
10 ก.ย. 2564

167 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 
กระดาษ A4 ขนาด  80  แกรม 
จ านวน  10  ลัง

            6,750.00          6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

72/2564          
10 ก.ย. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

168 วสัดุตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            3,300.00          3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

73/2564          
13 ก.ย. 2564

169 จัดซ้ือพันธุ์ไม้ตามโครงการท้องถิ่น
ไทยภมูิใจภกัด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

          17,200.00        17,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางวนัเพ็ญ บัวขาว ร้านนางวนัเพ็ญ บัวขาว เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

74/2564          
13 ก.ย. 2564

170 ซ้ือวสัดุอื่น (ส าหรับเล่ือยโซ่) 
จ านวน 3 รายการ

            2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

75/2564          
14 ก.ย. 2564

171 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ติดต้ัง
เพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่
ช ารุดช ารุดภายในต าบลบุกระสัง 
จ านวน 1 รายการ

          11,400.00        11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

76/2564          
14 ก.ย. 2564

172 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับเคร่ือง
ตัดหญ้า จ านวน 4 รายการ

            8,384.00          8,384.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ การค้า ร้านฐิติพรรณ การค้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

77/2564          
14 ก.ย. 2564

173 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
(แบตเตอร่ีรถยนต์)           
จ านวน 4 รายการ

            4,730.00          4,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

78/2564          
14 ก.ย. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

174 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (ส านัก
ปลัด) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 2 หลัง

            8,400.00          8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท มาเจริญโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

79/2564          
14 ก.ย. 2564

175 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยู เอช ที 
รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร
 ชนิดกล่อง จ านวน 22,268 
กล่องๆละ 7.82 ประจ าเดือน 
ตุลาคม และช่วงปิดภาคเรียน

        174,135.76      174,135.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท วนัเดอร์มิลด์
แอนด์แดร่ี จ ากัด

บริษัท วนัเดอร์มิลด์
แอนด์แดร่ี จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

80/2564          
17 ก.ย. 2564

176 จัดซ้ือวสัดุในการก่อสร้างบ้าน
นางสาวปราณี ไททะวติถี ตาม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยส าหรับคนพิการ ต าบลบุ
กระสัง อ าเภอหนองกี่ จังหวดั
บุรีรัมย์ ประจ าปี 2564

          20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทววีฒัน์       
วสัดุก่อสร้าง

หจก.ทววีฒัน์       
วสัดุก่อสร้าง

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

81/2564          
20 ก.ย. 2564

177 จัดซ้ือไดร์สตาร์ท ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค
 8166 บุรีรัมย์

            2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างทวศัีกด์ิ อู่ช่างทวศัีกด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

82/2564          
20 ก.ย. 2564

178 จ้างเหมาท าตราประทับ(กองคลัง)
  จ านวน 2 รายการ

            1,300.00          1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

126/2564         
 9 ก.ย. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

179 จ้างเหมาท าตราประทับ       
(กองสวสัดิการสังคม)        
จ านวน 5 รายการ

            3,730.00          3,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

127/2564         
 9 ก.ย. 2564

180 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 1.5 
x 3.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั ประจ าปี
งบประมาณ 2564

               540.00             540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

128/2564         
 10 ก.ย. 2564

181 จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งถัง
ดับเพลิงจ านวน 10 ถัง ตาม
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ประจ าปี
งบประมาณ 2564

            6,500.00          6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

129/2564         
 10 ก.ย. 2564

182 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 
1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 
ป้าย ตามโครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภกัด์ิ รักพื้นที่สีเขียว 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

               350.00             350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

130/2564         
 13 ก.ย. 2564

183 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพ่นหมอก
ควนั หมายเลขครุภณัฑ์ 
054-57-0005 จ านวน 3 
เคร่ือง

          10,800.00        10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

131/2564         
 14 ก.ย. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

184 จ้างเหมาซ่อมล าโพงเคร่ืองเสียง
แบบพกพา หมายเลขครุภณัฑ์ 
459-60-0005 จ านวน 1 
เคร่ือง

               600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย  จงปั่น นายเด่นชัย  จงปั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

132/2564         
 16 ก.ย. 2564

185 จ้างเหมาเติมน้ ายาถังดับเพลิง (ผง
เคมีชนิดแห้ง) ขนาด 15 ปอนด์ 
จ านวน 38 ถังๆละ 650 บาท

          24,700.00        24,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

133/2564         
 17 ก.ย. 2564

186 จ้างเหมาโครงการติดต้ังระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมูท่ี่ 5 
บ้านถนนถั่ว ต าบลบุกระสัง 
อ าเภอหนองกี่ จังหวดับุรีรัมย์

          70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเจ.อาร์ หจก.ว.ีเจ.อาร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

134/2564         
 17 ก.ย. 2564

187 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

            4,786.00          4,786.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเค อินเตอร์เน็ต ร้านเอ็นเค อินเตอร์เน็ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

135/2564         
 21 ก.ย. 2564

188 โครงการขุดลอกสระน้ า ม.4 
บ้านสระสะแก (สระโรงเรียน
บ้านสระสะแก)

        101,000.00      101,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยา สีดงเค็ง นางสาวกิติยา สีดงเค็ง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

11/2564          
7 ก.ย. 2564

189 โครงการขุดลอกสระน้ า ม.4 
บ้านสระสะแก (สระวดัสระสะแก)

        488,000.00      488,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยา สีดงเค็ง นางสาวกิติยา สีดงเค็ง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

12/2564          
7 ก.ย. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

190 โครงการขุดลอกสระน้ า ม.5 
บ้านถนนถั่ว (หนองน้ าซับ)

        451,000.00      451,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยา สีดงเค็ง นางสาวกิติยา สีดงเค็ง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

13/2564          
7 ก.ย. 2564

191 โครงการขุดลอกสระน้ า ม.6 
บ้านประชาสามัคคี (หนองกลาง
โคก)

        465,000.00      465,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยา สีดงเค็ง นางสาวกิติยา สีดงเค็ง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

14/2564          
7 ก.ย. 2564

192 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ภายในโรงเรียนสระสะแก ม.4

        275,000.00      275,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริมสุข    
วงค์ณรงค์

นางสาวสริมสุข    
วงค์ณรงค์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

15/2564          
8 ก.ย. 2564

193 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.10 (หน้าบ้านนาย
ทองค า - ตลาดนัด)

        400,000.00      400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อารีมิตรการโยธา หจก.อารีมิตรการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

16/2564          
14 ก.ย. 2564

194 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.5 (ซอยถิ่นไทย)

        150,000.00      150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อารีมิตรการโยธา หจก.อารีมิตรการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

17/2564          
14 ก.ย. 2564

195 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.5 (หน้าบ้านนาง
กลึง สีกระสัง ถึงบ้านนายอุทิศ 
บอนสันเทียะ ซอยสันติสุข)

        390,000.00      390,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อารีมิตรการโยธา หจก.อารีมิตรการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

18/2564          
15 ก.ย. 2564

196 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.2 (บ้านนายณรงค์ -
 ถึงบ้านนายทม มาชุมแสง)

        200,000.00      200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อารีมิตรการโยธา หจก.อารีมิตรการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

19/2564          
15 ก.ย. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวดับุรีรัมย์

197 โครงการขุดลอกคลองบ้านหนอง
ท านบ หมูท่ี่ 1 -บ้านกระสัง หมูท่ี่
 2 ต าบลบุกระสัง มีปริมาณดิน
ขุดลอกไม่น้อยกวา่ 9,200 
ลูกบาศก์เมตร

        436,000.00      436,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์        
นาคาชร

นางสาวสุรีรัตน์        
นาคาชร

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

20/2564          
16 ก.ย. 2564

198 โครงการขุดลอกคลองบ้านถนน
ถั่ว หมูท่ี่ 5 มีปริมาณดินขุดลอก
ไม่น้อยกวา่ 9,100 ลูกบาศก์เมตร

        446,000.00      446,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์        
นาคาชร

นางสาวสุรีรัตน์        
นาคาชร

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

21/2564          
16 ก.ย. 2564

199 โครงการขุดลอกคลองบ้านบุ    
หมูท่ี่ 3 มีปริมาณดินขุดลอกไม่
น้อยกวา่ 8,300 ลูกบาศก์เมตร

        450,000.00      450,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์        
นาคาชร

นางสาวสุรีรัตน์        
นาคาชร

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

22/2564          
16 ก.ย. 2564

200 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 1 (สามแยกถึง
หน้าบ้านนางน้อย พลีรัมย)์

        350,000.00      350,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวฒัน์วศิวกร หจก.ธนวฒัน์วศิวกร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

23/2564          
18 ก.ย. 2564

201 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6 (บ้านนาย
บรรจง - บ้านนางอรุณ แงะเกาะ)

        250,000.00      250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนวฒัน์วศิวกร หจก.ธนวฒัน์วศิวกร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

24/2564          
28 ก.ย. 2564


