
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม  2561 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยส ำนวน  หลอมนำค 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยส ำนวน  หลอมนำค 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยรุ่งเพชร  เสี่ยงบุญ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยรุ่งเพชร  เสี่ยงบุญ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ  ช่ำงเกวียน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยมำนะ  ช่ำงเกวียน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์  กิติศักดิ์โสภณ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยณัฏฐ์  กิติศักดิ์โสภณ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพัฒน์  เสือประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยฐิติพัฒน์  เสือประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยจ ำนง  สุพรรณ์นอก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยจ ำนง  สุพรรณ์นอก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยดำวรุ่ง  ศรีตัมภวำ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยดำวรุ่ง  ศรีตัมภวำ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงนำง  จันทะโร 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงนำง  จันทะโร 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงบัวเรียน  เจริญพันธ์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงบัวเรียน  เจริญพันธ์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ  เสงี่ยมทรัพย์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยสัญญำ  เสงี่ยมทรัพย์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

11 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองคลัง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุวธิดำ  เค้ำหัน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวยุวธิดำ  เค้ำหัน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองคลัง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุไพริน  แซ่ตั้ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวสุไพริน  แซ่ตั้ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองคลัง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำฎ  ยิบประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวนุชนำฎ  ยิบประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยสุพันธ์  ทวีพจน์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยสุพันธ์  ทวีพจน์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยศรำวุฒิ  โคหนองบึง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยศรำวุฒิ  โคหนองบึง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐฑิยำ  ธรรมสำร 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวณัฐฑิยำ  ธรรมสำร 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลี  เนตเพ็ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวมำลี  เนตเพ็ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยวำทิน  ตุ้มทอง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยวำทิน  ตุ้มทอง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

20 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำลักษณ์  แก้วสีเคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวจุฑำลักษณ์  แก้วสีเคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

21 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองช่ำง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยวัน  หนูประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยวัน  หนูประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

22 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองช่ำง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยศิรวิทย์  ใตรพรม 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยศิรวิทย์  ไตรพรม 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

23 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองสำธำฯ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยอธิวัฒน์  เติดประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยอธิวัฒน์  เติดประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

24 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำววไลพร  เสียงดัง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำววไลพร  เสียงดัง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

25 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ 
(ส ำนักปลัด) 

45,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ. 
เสนอรำคำ  45,000  บำท 

บ.บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ 
เสนอรำคำ  45,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

26 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ 
(กองคลัง) 

30,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ. 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

บ.บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

27 เช่ำพ้ืนที่แม่ข่ำยรับ-ส่ง เอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (ส ำนักปลัด) 

6,500  บำท เฉพำะเจำะจง บ.บิ๊กโซลูชั่น จ. 
เสนอรำคำ  6,500  บำท 

บ.บิ๊กโซลูชั่น จ. 
เสนอรำคำ  6,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

28 เช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์ (โดเมนเนม) 
(ส ำนักปลัด) 

6,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอีสำนบุรีไอที 
เสนอรำคำ  6,000  บำท 

ร้ำนอีสำนบุรีไอที 
เสนอรำคำ  6,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

29 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยกีฬำบึงเจริญ
เกมส์ฯ (กองกำรศึกษำ) 

5,731  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย  นำงสำวปญันิดำ เทียนทิพยร์ัตน ์

เสนอรำคำ  5,731  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย  นำงสำวปญันิดำ เทียนทิพยร์ัตน ์

เสนอรำคำ  5,731  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

30 จ้ำงเหมำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
งำนกีฬำบึงเจริญเกมส์ฯ                   
(กองกำรศึกษำ) 

25,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  25,000  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  25,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

(ลงชื่อ)      เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก    ปลัดเทศบำล 
 (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน  2561 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (คอมพิวเตอร์ชนิด
พกพำ) (กองคลัง) 

2,500  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดียร์คอมพิวเตอร์ 
นำงสำวเดีย  หนูประโคน 
เสนอรำคำ  2,500  บำท 

ร้ำนเดียร์คอมพิวเตอร์ 
นำงสำวเดีย  หนูประโคน 
เสนอรำคำ  2,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
รถบรรทุกน้ ำ บท 9258 บร 
(ส ำนักปลัด) 

25,990  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมงคลประดับยนต์ 
โดย  นำยยศกร  พรหมเอำะ 
เสนอรำคำ  25,990  บำท 

ร้ำนมงคลประดับยนต์ 
โดย  นำยยศกร  พรหมเอำะ 
เสนอรำคำ  25,990  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสรพร้อมเย็บเล่ม
เข้ำปก (ส ำนักปลัด) 

2,610  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคแอนด์เจ ก็อปปี้ปริ้น 
โดย  นำงสำววนิดำ  ลูกบัว 
เสนอรำคำ  2,610  บำท 

ร้ำนเคแอนด์เจ ก็อปปี้ปริ้น 
โดย  นำงสำววนิดำ  ลูกบัว 
เสนอรำคำ  2,610  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
รถยนต์ส่วนกลำง กค 196 บร 
(ส ำนักปลัด) 

5,255.09  บำท เฉพำะเจำะจง บ.โตย้ำบุรีรัมย์ จ. 
เสนอรำคำ  5,255.09  บำท 

บ.โตย้ำบุรีรัมย์ จ. 
เสนอรำคำ  5,255.09  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
รถบริกำรสำธำรณะ 40-0178 , 
40-0179 (กองกำรศึกษำ 

19,279.48  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต์ 
เสนอรำคำ  19,279.48  บำท 

หจก.คิงส์ยนต์ 
เสนอรำคำ  19,279.48  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

(ลงชื่อ)      เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก    ปลัดเทศบำล 
 (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม  2561 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน  
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ส ำหรับ
โครงกำรส่งเสริมทักษะด้ำนอำชีพฯ  
(กองสวัสดิกำรฯ) 

17,400  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  17,400  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  17,400  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำเช่ำอุปกรณ์เครื่องมือช่ำง 
ส ำหรับโครงกำรส่งเสริมทักษะด้ำน
อำชีพฯ (กองสวัสดิกำรฯ) 

10,000  บำท เฉพำะเจำะจง โดย  นำยเดิน  สอนตะคุ 
เสนอรำคำ  10,000  บำท 

โดย  นำยเดิน  สอนตะคุ 
เสนอรำคำ  10,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำร
ส่งเสริมทักษะด้ำนอำชีพฯ (กอง
สวัสดิกำรฯ) 

525  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 

เสนอรำคำ  525  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 

เสนอรำคำ  525  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
รณรงค์โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำรปี
ใหม่  พ.ศ.  2562 (ส ำนักปลัด) 

17,432  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  17,432  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  17,432  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
เฝ้ำระวังโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
(ส ำนักปลัด) 

3,456  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  3,456  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  3,456  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
(เครื่องปรับอำกำศ) (ส ำนักปลัด) 

3,200  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  3,200  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  3,200  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอำกำศ)       
(กองกำรศึกษำ) 

1,800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  1,800  บำท 

 เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

 
(ลงชื่อ)      เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก    ปลัดเทศบำล 
 (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนมกราคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  เพื่อใช้ในกำรฝึกซ้อม
กีฬำท้องถิ่นบ้ำนกรวด วันที่ 9-17 
ม.ค. 62  (กองกำรศึกษำ) 

70,560  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  70,560  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  70,560  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน  
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  เพ่ือใช้ใน
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ (กองกำรศึกษำ) 

19,550  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  19,550  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  19,550  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำจัดสถำนที่  เพื่อใช้ใน
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ (กองกำรศึกษำ) 

5,730  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวลมัย  เสียงดัง 
เสนอรำคำ  5,730  บำท 

นำงสำวลมัย  เสียงดัง 
เสนอรำคำ  5,730  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ             
(กองกำรศึกษำ) 

720  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  720  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  720  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
(เครื่องตัดหญ้ำ) (ส ำนักปลัด) 

10,440  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 
เสนอรำคำ  10,440  บำท 

ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 
เสนอรำคำ  10,440  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้ำน
บึงเก่ำ ม.2 – บ้ำนหนองปรือ ม.5 
(กองช่ำง) 

85,700  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ฐำกร 555 ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ  85,700  บำท 

หจก.ฐำกร 555 ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ  85,700  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 โครงกำรซ่อมแซมเสียงตำมสำย  
ม.4,ม.8,ม.9,ม.13  (กองช่ำง) 

13,320  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ฐำกร 555 ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ  13,320  บำท 

 เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
(รถยนต์ส่วนกลำง กค 196 บร.) 
(ส ำนักปลัด) 

46,901.85  บำท  บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 
เสนอรำคำ  46,901.85  บำท 

  

 
 

(ลงชื่อ)      เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก    ปลัดเทศบำล 
 (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำจัดป้ำยประชำสัมพันธ์ 
แข่งขันกีฬำ “บุรีรัมย์เกมส์”   
(ส ำนักปลัด) 

340  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  340  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  340  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำรฯ (กองสำธำฯ) 

360  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  360  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  360  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันและ
เครื่องดื่ม (กองสำธำฯ) 

10,250  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำยชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  10,250  บำท 

ร้ำยชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  10,250  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (เครื่องพิมพ์ดีดชนิด
เลเซอร์) (กองสวัสดิกำรฯ) 

400  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  400  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  400  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำตกแต่งขบวนรถเครื่อง
เคลือบจ ำลองและขบวนรถนักษัตร 
ประจ ำปี (สุกร) (กองกำรศึกษำ) 

50,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยสุนี  นำมมะณี 
เสนอรำคำ  50,000  บำท 

นำยสุนี  นำมมะณี 
เสนอรำคำ  50,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำจัดซุ้มภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของดีบ้ำนฉันพร้อมตกแต่ง                              
(กองกำรศึกษำ) 

30,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยอ ำคำ  เรืองศรี 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

นำยอ ำคำ  เรืองศรี 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำปั้นเครื่องเคลือบจ ำลอง
และปั้นรูปนักษัตรประจ ำปี (สุกร)   
(กองกำรศึกษำ) 

20,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ  ทวยไธสง 
เสนอรำคำ  20,000  บำท 

นำยเจริญ  ทวยไธสง 
เสนอรำคำ  20,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จ้ำงเหมำรถแห่ขบวนเครื่องเคลือบ
ประจ ำปี (กองกำรศึกษำ) 

12,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยวงษ์เดือน  สีหำบุญ 
เสนอรำคำ  12,000  บำท 

นำยวงษ์เดือน  สีหำบุญ 
เสนอรำคำ  12,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จ้ำงเหมำตกแต่งขบวน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 10) (กอง
กำรศึกษำ) 

10,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวปำรวตี  มหำมำตย์ 
เสนอรำคำ  10,000  บำท 

นำงสำวปำรวตี  มหำมำตย์ 
เสนอรำคำ  10,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จ้ำงเหมำขบวนรถพระอัจฉริยภำพ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่ 9 
(กองกำรศึกษำ) 

20,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงพรเพ็ญ  โคตรดี 
เสนอรำคำ  20,000  บำท 

นำงพรเพ็ญ  โคตรดี 
เสนอรำคำ  20,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

11 จ้ำงเหมำแต่งตัวเทพีและนำงร ำ
พร้อมชุด  เพ่ือใช้ในโครงกำรเครื่อง
เคลือบพันปี ประเพณีบ้ำนกรวด  
(กองกำรศึกษำ) 

108,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวรำ  ศรีคุณ 
เสนอรำคำ  108,000  บำท 

นำยณัฐวรำ  ศรีคุณ 
เสนอรำคำ  108,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

12 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
เลือกตั้ง   (ส ำนักปลัด) 

680  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  680  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  680  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

 (ลงชื่อ)         เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก           ปลัดเทศบำล 
         (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่อบรม  
โครงกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพฯ 
(ส ำนักปลัด) 

1,430  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,430  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,430  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำร
เพ่ิมพูนประสิทธิภำพฯ                     
(ส ำนักปลัด) 

345  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  345  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  345  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ตำมโครงกำรเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพฯ (ส ำนักปลัด) 

12,750  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  12,750  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  12,750  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำยำนพำหนะ เพ่ือใช้ใน
โครงกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพฯ 
(ส ำนักปลัด) 

90,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอธิฐษนันท์  จันทร์ประโคน 
เสนอรำคำ  90,000  บำท 

นำงสำวอธิฐษนันท์  จันทร์ประโคน 
เสนอรำคำ  90,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงงเหมำจัดท ำคู่มือประกอบกำร
อบรม โครงกำรเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพฯ (ส ำนักปลัด) 

8,500  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  8,500  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  8,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

6 จ้ำงเหมำจัดท ำใบประกำศนียบัตร  
โครงกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพฯ 
(ส ำนักปลัด) 

2,125  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  2,125  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  2,125  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

 (ลงชื่อ)         เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก           ปลัดเทศบำล 
         (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนเมษายน  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยส ำนวน  หลอมนำค 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยส ำนวน  หลอมนำค 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยรุ่งเพชร  เสี่ยงบุญ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยรุ่งเพชร  เสี่ยงบุญ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ  ช่ำงเกวียน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยมำนะ  ช่ำงเกวียน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์  กิติศักดิ์โสภณ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยณัฏฐ์  กิติศักดิ์โสภณ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพัฒน์  เสือประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยฐิติพัฒน์  เสือประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยจ ำนง  สุพรรณ์นอก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยจ ำนง  สุพรรณ์นอก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยดำวรุ่ง  ศรีตัมภวำ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยดำวรุ่ง  ศรีตัมภวำ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงนำง  จันทะโร 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงนำง  จันทะโร 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงบัวเรียน  เจริญพันธ์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงบัวเรียน  เจริญพันธ์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (ส ำนักปลัด) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ  เสงี่ยมทรัพย์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยสัญญำ  เสงี่ยมทรัพย์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

11 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองคลัง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุวธิดำ  เค้ำหัน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวยุวธิดำ  เค้ำหัน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองคลัง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุไพริน  แซ่ตั้ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวสุไพริน  แซ่ตั้ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองคลัง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำฎ  ยิบประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวนุชนำฎ  ยิบประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยสุพันธ์  ทวีพจน์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยสุพันธ์  ทวีพจน์ 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยศรำวุฒิ  โคหนองบึง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยศรำวุฒิ  โคหนองบึง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐฑิยำ  ธรรมสำร 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวณัฐฑิยำ  ธรรมสำร 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลี  เนตเพ็ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวมำลี  เนตเพ็ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยวำทิน  ตุ้มทอง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยวำทิน  ตุ้มทอง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

20 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำลักษณ์  แก้วสีเคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวจุฑำลักษณ์  แก้วสีเคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

21 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองช่ำง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยวัน  หนูประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยวัน  หนูประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

22 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองช่ำง) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยศิรวิทย์  ใตรพรม 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยศิรวิทย์  ไตรพรม 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

23 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองสำธำฯ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยอธิวัฒน์  เติดประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำยอธิวัฒน์  เติดประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

24 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

54,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำววไลพร  เสียงดัง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำววไลพร  เสียงดัง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

25 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ 
(ส ำนักปลัด) 

45,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ. 
เสนอรำคำ  45,000  บำท 

บ.บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ 
เสนอรำคำ  45,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

26 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ 
(กองคลัง) 

30,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ. 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

บ.บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

27 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำร
ส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ  คนพิกำร  และ
ผู้ด้อยโอกำสประจ ำปี 2562           
(กองสวัสดิกำรฯ) 

1,600  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  1,600  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  1,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

28 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน 
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม โครงกำร
ส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ  คนพิกำร  และ
ผู้ด้อยโอกำสประจ ำปี 2562           
(กองสวัสดิกำรฯ) 

44,800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  44,800  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  44,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

29 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำร 
7 วันอันตรำย  (ส ำนักปลัด) 

9,782  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  9,782  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  9,782  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

30 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
รถยนต์บรรทุกน้ ำ บท  9258 บร 
(ส ำนักปลัด) 

9,500  บำท เฉพำะเจำะจง นำยเดิน  สินตะคุ 
เสนอรำคำ  9,500  บำท 

นำยเดิน  สินตะคุ 
เสนอรำคำ  9,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

31 จ้ำงเหมำประดับไฟตกแต่งบริเวณ
งำนโครงกำรส่งเสริมประเพณีกำร 
ตีผึ้งร้อยรัง ประจ ำปี 2562            
(ส ำนักปลัด) 

2,800  บำท เฉพำะเจำะจง นำยกมน  พรมประโคน 
เสนอรำคำ  2,800  บำท 

นำยกมน  พรมประโคน 
เสนอรำคำ  2,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

32 จ้ำงชุดกำรแสดง  เพ่ือร ำประกอบ
พิธีบวงสรวง  โครงกำรตีผึ้งฯ  
(ส ำนักปลัด) 

2,500  บำท เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวรำ  ศรีคุณ 
เสนอรำคำ  680  บำท 

นำยณัฐวรำ  ศรีคุณ 
เสนอรำคำ  680  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

33 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์  
โครงกำรตีผึ้งฯ  (ส ำนักปลัด) 

680  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  680  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  680  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

34 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  โครงกำรตีผึ้งฯ                       
(ส ำนักปลัด) 

10,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  10,000  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  10,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

35 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
(รถยนต์บรรทุกน้ ำ บท 9258 บร) 
(ส ำนักปลัด) 

1,800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมงคลประดับยนต์ 
โดย  นำยยศกร  พรหมเอำะ 

เสนอรำคำ  1,800  บำท 

ร้ำนมงคลประดับยนต์ 
โดย  นำยยศกร  พรหมเอำะ 

เสนอรำคำ  1,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 



แบบ สขร. 1 

-7- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

36 จ้ำงเหมำพิมพ์เอกสำรสี เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์งำนตำมแผนรณรงค์ 
“แยกก่อนทิ้ง” (กองสำธำฯ) 

2,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค แอนด์ เจ ก็อปปี้ปริ้น 
โดย  นำงสำววนิดำ  ลูกบัว 
เสนอรำคำ  2,000  บำท 

ร้ำนเค แอนด์ เจ ก็อปปี้ปริ้น 
โดย  นำงสำววนิดำ  ลูกบัว 
เสนอรำคำ  2,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

37 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรสี               
(ส ำนักปลัด) 

540  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรศุก็อปปี้ 
โดย  นำงสำวศุภำนัน  จันทิมำ 

เสนอรำคำ  540   บำท 

ร้ำนพรศุก็อปปี้ 
โดย  นำงสำวศุภำนัน  จันทิมำ 

เสนอรำคำ  540   บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

38 โครงกำรก่อสร้ำงซุ้มประตูหมู่บ้ำน  
บ้ำนบึงเก่ำ  หมู่ 2  (กองช่ำง) 

108,600  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ละหำนทรำยภูสิทธิ์ จ. 
โดย  นำยช ำนำญ  เฮงวำณิชย์ 
เสนอรำคำ  108,600  บำท 

บ.ละหำนทรำยภูสิทธิ์ จ. 
โดย  นำยช ำนำญ  เฮงวำณิชย์ 
เสนอรำคำ  108,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

39 โครงกำรก่อสร้ำงซุ้มประตูหมู่บ้ำน  
บ้ำนหนองปรือ หมู่ 6 (กองช่ำง) 

108,600  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ละหำนทรำยภูสิทธิ์ จ. 
โดย  นำยช ำนำญ  เฮงวำณิชย์ 
เสนอรำคำ  108,600  บำท 

บ.ละหำนทรำยภูสิทธิ์ จ. 
โดย  นำยช ำนำญ  เฮงวำณิชย์ 
เสนอรำคำ  108,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

40 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.    
บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ  หมู่ 6 (กอง
ช่ำง) 

261,600  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  261,600  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  261,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

41 โครงกำรซ่อมแซมฝำยน้ ำล้น    
บ้ำนสำยตรี 7 หมู่ 4 (กองช่ำง) 

44,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  44,000  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  44,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 



แบบ สขร. 1 

-8- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

42 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.         
บ้ำนสำยตรี 7 หมู่ 4 (กองช่ำง) 

259,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุรีรัมย์ห่อทอง 
โดย  นำยพรณรงค์  หม้อทิพย์ 

เสนอรำคำ  259,00  บำท 

หจก.บุรีรัมย์ห่อทอง 
โดย  นำยพรณรงค์  หม้อทิพย์ 

เสนอรำคำ  259,00  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

43 โครงกำรก่อสร้ำงถนน สล. บ้ำน
สำยตรีพัฒนำ 4 หมู่ 11 (กองช่ำง) 

272,500  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  272,500  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  272,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

44 โครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งน้ ำประปำ 
บ้ำนหนองปรือ หมู่ 5 (กองช่ำง) 

462,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  462,000  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  462,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

45 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.            
บ้ำนบึงเก่ำ หมู่ 2 (กองช่ำง) 

272,900  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ศิรินิคมก่อสร้ำง 
โดย  นำยกลิ้ง  ชุ่มดรไพร 

เสนอรำคำ  272,900  บำท 

หจก.ศิรินิคมก่อสร้ำง 
โดย  นำยกลิ้ง  ชุ่มดรไพร 

เสนอรำคำ  272,900  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

46 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.         
สำยทำง หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 13          
(กองช่ำง) 

99,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ศิรินิคมก่อสร้ำง 
โดย  นำยกลิ้ง  ชุ่มดรไพร 

เสนอรำคำ  199,000  บำท 

หจก.ศิรินิคมก่อสร้ำง 
โดย  นำยกลิ้ง  ชุ่มดรไพร 

เสนอรำคำ  199,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

47 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.        
บ้ำนสำยตรี 8 ใต้ หมู่ 12           
(กองช่ำง) 

272,900  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  272,900  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  272,900  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 



แบบ สขร. 1 

-9- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

48 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.         
บ้ำนสำยตรี 4  เหนือ หมู่ 6     
(กองช่ำง) 

17,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ 17,000  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ 17,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

49 จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2 หมู่ 9            
(กองช่ำง) 

796,500  บำท ประกวดรำคำ บริษัท ปอแก้วรุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  796,500  บำท   

บริษัท ปอแก้วรุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  796,500  บำท   

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

50 จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 1 หมู่ 8      
(กองช่ำง) 

468,500  บำท ประกวดรำคำ บริษัท ปอแก้วรุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  468,500  บำท   

บริษัท ปอแก้วรุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  796,500  บำท   

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

(ลงชื่อ)         เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก           ปลัดเทศบำล 
         (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำร
เทิดทูลสถำบันชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์ (ส ำนักปลัด) 

1,300  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  1,300  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  1,300  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลถวำยพระพร
ชัยมงคล  (ส ำนักปลัด) 

864  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 

เสนอรำคำ  864  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 

เสนอรำคำ  864  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
รถยนต์ส่วนกลำง กค 196 บร 
(ส ำนักปลัด) 

16,885.14  บำท เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 
เสนอรำคำ  16,885.14  บำท 

บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 
เสนอรำคำ  16,885.14  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
ก่อสร้ำง เครื่องเลื่อยโซ่                  
(ส ำนักปลัด) 

1,980  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  1,980  บำท 

ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  1,980  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน (ส ำหรับรถยนต์บริกำร
สำธำรณะ) (กองกำรศึกษำ) 

13,800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน”พัฒนพร รวมอะไหล่” 
โดย นำงสำวแพรวำนันท์  พวงจันทร์ 

เสนอรำคำ  13,800  บำท 

ร้ำน”พัฒนพร รวมอะไหล่” 
โดย นำงสำวแพรวำนันท์  พวงจันทร์ 

เสนอรำคำ  13,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

(ลงชื่อ)         เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก           ปลัดเทศบำล 
         (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเครื่องปรับอำกำศ          
(กองช่ำง) 

8,500  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  8,500  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  8,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเครื่องปรับอำกำศ           
(กองคลัง) 

4,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  4,000  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  4,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเครื่องปรับอำกำศ           
(ส ำนักปลัด) 

7,200  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  7,200  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  7,200  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ด ำเนินโครงกำร “คนบุรีรัมย์ ท ำ
ควำมดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้
ถุงพลำสติก” (กองสำธำฯ) 

960  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  960  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  960  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
รถยนต์ส่วนกลำง กค 196 บร 
(ส ำนักปลัด) 

3,498.90 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 
เสนอรำคำ  3,498.90  บำท 

บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 
เสนอรำคำ  3,498.90  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำป้ำยรณรงค์โครงกำรต้ำน
ยำเสพติด  ประจ ำปี  2562             
(กองกำรศึกษำ) 

450  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 

เสนอรำคำ  450  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 

เสนอรำคำ  450  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอกควัน
สำรเคมี  (กองสำธำฯ) 

3,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมจิตต์  ลีหล้ำน้อย 
เสนอรำคำ  3,000  บำท 

นำยสมจิตต์  ลีหล้ำน้อย 
เสนอรำคำ  3,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอกควัน
สำรเคมี  (กองสำธำฯ) 

3,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  แก้วฝอย 
เสนอรำคำ  3,000  บำท 

นำยปรีชำ  แก้วฝอย 
เสนอรำคำ  3,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอกควัน
สำรเคมี  (กองสำธำฯ) 

3,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิพนธ์  พูนประโคน 
เสนอรำคำ  3,000 บำท 

นำยนิพนธ์  พูนประโคน 
เสนอรำคำ  3,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอกควัน
สำรเคมี  (กองสำธำฯ) 

3,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยดด ำรงค์ชัย  จันอุ่มเม้ำ 
เสนอรำคำ  3,000  บำท 

นำยดด ำรงค์ชัย  จันอุ่มเม้ำ 
เสนอรำคำ  3,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมฝำย
น้ ำล้น บ้ำนบึงเจริญ หมู่ 1      
(กองช่ำง) 

5,500  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  5,500  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  5,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมรำง
ระบำยน้ ำ  บ้ำนสำยตรี 4 ใต้ หมู่  
7  (กองช่ำง) 

19,600  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ปอแก้ว รุ่งเรือง จ. 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  19,600  บำท 

บ.ปอแก้ว รุ่งเรือง จ. 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  19,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
รถยนต์บรรทุกน้ ำ  บท  9258 บร  
(ส ำนักปลัด) 

21,935  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ปอแก้ว รุ่งเรือง จ. 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  21,935  บำท 

บ.ปอแก้ว รุ่งเรือง จ. 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  21,935  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
ทำงเชื่อมสี่แยก หมู่ 10,11            
(เชื่อมสำยตรีพัฒนำ 3,4 (กองช่ำง)           

115,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ปอแก้ว รุ่งเรือง จ. 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  115,000  บำท 

บ.ปอแก้ว รุ่งเรือง จ. 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  115,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.          
บ้ำนบึงเจริญ หมู่ 1 (กองช่ำง) 

183,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ปอแก้ว รุ่งเรือง จ. 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  183,000  บำท 

บ.ปอแก้ว รุ่งเรือง จ. 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  183,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.        
บ้ำนสำยตรี 7 ม. 4 (กองช่ำง) 

217,700  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  217,700  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  217,700  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

(ลงชื่อ)         เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก           ปลัดเทศบำล 
         (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 

  
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
(เครื่องปรับอำกำศ)  (กองช่ำง) 

21,250  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  21,250  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  21,250  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน  (รถยนต์บริกำร
สำธำรณะ) (กองกำรศึกษำ) 

600  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน”พัฒนพร รวมอะไหล่” 
โดย นำงสำวแพรวำนันท์  พวงจันทร์ 

เสนอรำคำ  600  บำท 

ร้ำน”พัฒนพร รวมอะไหล่” 
โดย นำงสำวแพรวำนันท์  พวงจันทร์ 

เสนอรำคำ  600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรสีพร้อมเย็บ
เล่มเข้ำปก (ส ำนักปลัด) 

720  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรศุก็อปปี้ 
โดย  นำงสำวศุภำนัน  จันทิมำ 

เสนอรำคำ  720   บำท 

ร้ำนพรศุก็อปปี้ 
โดย  นำงสำวศุภำนัน  จันทิมำ 

เสนอรำคำ  720   บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
(เครื่องปรับอำกำศ)  (ส ำนักปลัด) 

800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 

เสนอรำคำ  800  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 

เสนอรำคำ  800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยรณรงคเ์รื่องโรค
พิษสุนัขบ้ำ  โรคไข้เลือดออกและ
กำรคัดแยกขยะ (กองสำธำฯ) 

480  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  480  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  480  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน (เครื่องปรับอำกำศ) 
(กองกำรศึกษำ) 

4,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  4,000  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  4,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลถวำย 
พระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ           
พระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 2562  
(ส ำนักปลัด) 

1,380  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  1,380  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  1,380  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก  
บ้ำนสำยตรี 4 ใต้ หมู่ 7 (กองช่ำง) 

50,000  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท  ศิริชัย 2014 จ ำกัด 
เสนอรำคำ  50,000  บำท 

บริษัท  ศิริชัย 2014 จ ำกัด 
เสนอรำคำ  50,000  บำท 

 

 
 

(ลงชื่อ)         เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก           ปลัดเทศบำล 
         (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส ำนักงำน(เครื่องปรับอำกำศ)  
(กองกำรศึกษำ) 

10,800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  10,800  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  10,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง รถบริกำร
สำธำรณะ (กองกำรศึกษำ) 

7,500  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน”พัฒนพร รวมอะไหล่” 
โดย นำงสำวแพรวำนันท์  พวงจันทร์ 

เสนอรำคำ  7,500  บำท 

ร้ำน”พัฒนพร รวมอะไหล่” 
โดย นำงสำวแพรวำนันท์  พวงจันทร์ 

เสนอรำคำ  7,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลรณรงค์งด
กำรใช้โฟม (กองสำธำฯ) 

360  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  360  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  360  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล
ประชำสัมพันธ์ห้ำมทิ้งขยะ      
(กองสำธำฯ) 

240  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  240  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  240  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสำธำฯ) 

2,970  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันสุขคอมพิวเตอร์ 
โดย  นำงสุพรรษำ  วันสุข 
เสนอรำคำ  2,970  บำท 

ร้ำนวันสุขคอมพิวเตอร์ 
โดย  นำงสุพรรษำ  วันสุข 
เสนอรำคำ  2,970  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์  สุจริตและ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
กำรต่อต้ำยกำรทุจริต (ส ำนักปลัด) 

340  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  340  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  340  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์  
สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในกำรต่อต้ำยกำร
ทุจริต (ส ำนักปลัด) 

5,390  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  5,390  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  5,390  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรประกอบ 
กำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงควำม
ซื่อสัตย์  สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในกำรต่อต้ำยกำร
ทุจริต (ส ำนักปลัด) 

635  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  635  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  635  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จ้ำงเหมำจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอำกำศ 
(ส ำนักปลัด) 

1,800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  1,800  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  1,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลพระฉำยำ
ลักษณ์  สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระ
บรมรำชินีฯ (ส ำนักปลัด) 

345  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 

เสนอรำคำ  345  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สุงข์อินทร์ 

เสนอรำคำ  345  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

11 จจ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน (เครื่องปปรับอำกำศ) 
(กองกำรศึกษำ) 

800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 

เสนอรำคำ  800  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 

เสนอรำคำ  800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน (เครื่องปรับอำกำศ) 
(กองกำรศึกษำ) 

3,600  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  3,600  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  3,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องปรับอำกำศ        
(กองสำธำฯ) 

1,600  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  1,600  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 
เสนอรำคำ  1,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน (เครื่องปรับอำกำศ) 
(กองช่ำง) 

1,600  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  1,600  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  1,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

15 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน (เครื่องปรับอำกำศ) 
(ส ำนักปลัด) 

1,600  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  1,600  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  1,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

16 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
รถจักรยำนยนต์ (ส ำนักปลัด) 

3,250  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำนนำวิน  เสงี่ยมศักดิ ์

เสนอรำคำ  3,250  บำท 

ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำนนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  3,250  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

17 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรักษำ
รถจักรยำนยนต์  (กองสำธำฯ) 

2,700  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำนนำวิน  เสงี่ยมศักดิ ์

เสนอรำคำ  2,700  บำท 

ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำนนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  2,700  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.           
บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3 หมู่ 10          
(กองช่ำง) 

297,000  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ปอแก้วรุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  297,000  บำท 

บริษัท ปอแก้วรุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  297,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.           
บ้ำนหนองปรือ หมู่ 5  (กองช่ำง) 

347,000  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ปอแก้วรุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  347,000  บำท 

บริษัท ปอแก้วรุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  347,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.           
บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ หมู่ 6           
(กองช่ำง) 

396,800  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  396,800  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  396,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

(ลงชื่อ)         เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก           ปลัดเทศบำล 
         (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือนกันยายน  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (เครื่องปรับอำกำศ)  
(กองสวัสดิดำร) 

800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 

เสนอรำคำ  800  บำท 

ร้ำนส ำเร็จดีแอร์ 
โดย  นำยอดิศักดิ์  ส ำเร็จดี 

เสนอรำคำ  800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเย็บเล่ม
เข้ำปก (ส ำนักปลัด) 

2,070  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอเดียร์โฟโต้ 
โดย  นำงสำวนงนภัส  ผะกำทอง 

เสนอรำคำ  2,070  บำท 

ร้ำนไอเดียร์โฟโต้ 
โดย  นำงสำวนงนภัส  ผะกำทอง 

เสนอรำคำ  2,070  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน รถยนต์บริกำรสำธำรณะ  
(กองกำรศึกษำ) 

11,980.79  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต์ 
เสนอรำคำ  11,980.79  บำท 

หจก.คิงส์ยนต์ 
เสนอรำคำ  11,980.79  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรประกอบกำร
อบรม (ส ำนักปลัด) 

800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอเดียร์โฟโต้ 
โดย  นำงสำวนงนภัส  ผะกำทอง 

เสนอรำคำ  800  บำท 

ร้ำนไอเดียร์โฟโต้ 
โดย  นำงสำวนงนภัส  ผะกำทอง 

เสนอรำคำ  800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำรฯ 
(ส ำนักปลัด) 

340  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  340  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  340  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
และอำหำรกลำงวัน ฯ (ส ำนักปลัด) 

5,500  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  5,500  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  5,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำสถำบันกำรศึกษำ         
เพ่ือกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้รับบริกำรฯ  (ส ำนักปลัด) 

15,000  บำท เฉพำะเจำะจง สถำบันวิจัยและพัฒนำ มรภ.บร. 
เสนอรำคำ  15,000  บำท 

 เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ 10,11 (กองช่ำง) 

24,200  บำท  หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  24,200  บำท   

  

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ
ภำยในเขตต ำบลบึงเจริญ  โดยกำร
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำนีออนส ำเร็จรูป  
(กองช่ำง) 

33,000  บำท  ร้ำนทวีศิลป์วิทยุ 
โดย  นำยถำวร  ปำประโคน 
เสนอรำคำ  33,000  บำท 

  

10 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
รถยนต์ส่วนกลำง (ส ำนักปลัด) 

8,989.40  บำท  บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 
เสนอรำคำ  8,986.40  บำท 

  

11 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง  รถยนต์
บรรทุกน้ ำ  บท 9258 บร    
(ส ำนักปลัด) 

10,004.50  บำท  บริษัท ปอแก้วรุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 
เสนอรำคำ  10,004.50  บำท 

  

 
 

(ลงชื่อ)         เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  (ลงชื่อ)    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   สิบเอก           ปลัดเทศบำล 
         (นำยภุมรินทร์  ผลสมหวัง)     (นำงภิญญำพัชญ์  สงนวน)    (สุวิทย์  กลมประโคน) 
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