
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนตุลาคม  2561 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ เพื่อใช้ในกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด              
บึงเจริญเกมส์  ครั้งที่  19               
(กองกำรศึกษำ) 

34,940  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอฟ สปอร์ต 
โดย  นำยชำตรี สลำประโคน 
เสนอรำคำ  34,940  บำท 

ร้ำนเอฟ สปอร์ต 
โดย  นำยชำตรี สลำประโคน 
เสนอรำคำ  34,940  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้ออุปกรณ์เตรียมสนำม  เพ่ือ
ใช้ในกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ
ติด              บึงเจริญเกมส์  
ครั้งที่  19               (กอง
กำรศึกษำ) 

9,720  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุไรลักษณ์  น ำเจริญ 
โดย  นำยนิก  ชัฎอนันต์ 
เสนอรำคำ  9,720  บำท 

ร้ำนอุไรลักษณ์  น ำเจริญ 
โดย  นำยนิก  ชัฎอนันต์ 
เสนอรำคำ  9,720  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อถ้วยรำงวัล เพ่ือใช้ในกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด              
บึงเจริญเกมส์  ครั้งที่  19               
(กองกำรศึกษำ) 

15,250  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ห้ำงเตียงฮั้วบุรีรัมย์ 
โดย  นำยประพนธ์  วงศ์สุขสวัสดิ์

เสนอรำคำ  15,250  บำท 

หจก.ห้ำงเตียงฮั้วบุรีรัมย์ 
โดย  นำยประพนธ์  วงศ์สุขสวัสดิ์

เสนอรำคำ  15,250  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจ ำปีงบประมำณ 2562                   
(งวดที่ 1) 

100,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
เสนอรำคำ  100,000  บำท 

บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
เสนอรำคำ  100,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนพฤศจิกายน  2561 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
ภำคเรียนที่ 2/2561                   
(กองกำรศึกษำ) 

586,118.28  บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 
เสนอรำคำ  586,118.28  บำท 

สหกรณ์โคมนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 
เสนอรำคำ  586,118.28  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนธันวาคม  2561 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ใช้ใน
โครงกำรส่งเสริมสร้ำงทักษะด้ำน
อำชีพ  ระยะสั้นให้แก่ประชำชน 
ประจ ำปี 2562 ฯ  (สวัสดิกำรฯ) 

61,833  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  61,833  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  61,833  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ             
(ส ำนักปลัด) 

9,830  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีศิลป์วิทยุ 
โดย นำยถำวร  ปำประโคน 
เสนอรำคำ  9,830  บำท 

ร้ำนทวีศิลป์วิทยุ 
โดย นำยถำวร  ปำประโคน 
เสนอรำคำ  9,830  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV 
(กองกำรศึกษำ) 

30,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ไอนำโน๊ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

บ.ไอนำโน๊ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ส ำนักปลัด) 2,296  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  2,296  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  2,296  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร. 1 

-2- 
 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ 
ขนำด 6 ตัน  (สวัสดิกำรฯ) 

2,384,500  บำท ประกวดรำคำ 
(e-bidding) 

หจก.ที.พี.แอล. ธำนีเอ็นจิเนียริ่ง  
เสนอรำคำ  2,384,500  บำท 

หจก.ที.พี.แอล. ธำนีเอ็นจิเนียริ่ง  
เสนอรำคำ  2,384,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนมกราคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซ้ือของรำงวัล  เพ่ือใช้ใน
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ  ประจ ำปี 2562               
(กองกำรศึกษำ) 

7,500  บำท เฉพำะเจำะจง บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  7,500  บำท 

บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  7,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ  เพื่อใช้ในกำร
ซ้อมกีฬำท้องถิ่นบ้ำนกรวด  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562 
(กองกำรศึกษำ) 

13,788  บำท เฉพำะเจำะจง บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  13,788  บำท 

บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  13,788  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อชุดกีฬำ  เพ่ือใช้ในกำร
แข่งขันกีฬำท้องถิ่นบ้ำนกรวด  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562 
(กองกำรศึกษำ) 

38,390  บำท เฉพำะเจำะจง บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  38,390  บำท 

บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  38,390  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนกุมภาพันธ์  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เก็บ
เอกสำร) (กองกำรศึกษำ) 

14,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคอ ำนวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย  นำยสุชำติ  โชควำสนันท์ 

เสนอรำคำ  14,000  บำท 

ร้ำนโชคอ ำนวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย  นำยสุชำติ  โชควำสนันท์ 

เสนอรำคำ  14,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (เก้ำอ้ี
ส ำนักงำน)  (กองสวัสดิกำรฯ) 

12,800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ 
โดย นำยชัชวำลย ์ เพียวพงศ์ 
เสนอรำคำ  12,800  บำท 

ร้ำนเอกภัณฑ์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ 
โดย นำยชัชวำลย ์ เพียวพงศ์ 
เสนอรำคำ  12,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในกำร
รวบรวมกำรเพำะกล้ำและอ่ืนๆ 
(กองสำธำฯ) 

1,688  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,688  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,688  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง) 
(กองกำรศึกษำ) 

2,380  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุรีรัมย์ไอเดียร์ 
โดย  นำยประกฤษฎิ์  สำมีภักดิ์ 

เสนอรำคำ  2,380  บำท 

ร้ำนบุรีรัมย์ไอเดียร์ 
โดย  นำยประกฤษฎิ์  สำมีภักดิ์ 

เสนอรำคำ  2,380  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง) 
(กองช่ำง) 

1,920  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุรีรัมย์ไอเดียร์ 
โดย  นำยประกฤษฎิ์  สำมีภักดิ์ 

เสนอรำคำ  1,920  บำท 

ร้ำนบุรีรัมย์ไอเดียร์ 
โดย  นำยประกฤษฎิ์  สำมีภักดิ์ 

เสนอรำคำ  1,920  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

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



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนมีนาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
(ส ำนักปลัด) 

7,165  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  7,165  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  7,165  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                  
(กองกำรศึกษำ) 

9,615  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  9,615  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  9,615  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์                  
(กองกำรศึกษำ) 

8,030  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  8,030  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  8,030  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 1,931  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุไรลักษณ์  น ำเจริญ 
โดย  นำยนิก  ชัฎอนันต์ 
เสนอรำคำ  1,931  บำท 

ร้ำนอุไรลักษณ์  น ำเจริญ 
โดย  นำยนิก  ชัฎอนันต์ 
เสนอรำคำ  1,931  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน                  
(กองกำรศึกษำ) 

9,806  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  9,806  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  9,806  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน                  
(ส ำนักปลัด) 

25,459  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  25,459  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  25,459  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 7,810  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  7,810  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  7,810  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำร โครงกำร
อบรมฯ (ส ำนักปลัด) 

17,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  17,000  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  17,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จัดซื้อของสมนำคุณในกำรศึกษำดู
งำนฯ (ส ำนักปลัด) 

4,500  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  4,500  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  4,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(ส ำนักปลัด) 

31,800  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  31,800  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  31,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

11 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          
(กองกำรศึกษำ) 

39,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  39,000  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  39,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          
(กองสวัสดิกำร) 

4,800  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  4,800  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  4,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 



แบบ สขร. 1 

-3- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          
(กองกำรศึกษำ) 

16,000 บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  16,000  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  16,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนเมษายน  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซ้ือเครื่องตกแต่งกำยประเภท
เสื้อสะท้อนแสง  กระบองไฟ
จรำจร  นกหวีด  (ส ำนักปลัด) 

9,980  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  9,980  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  9,980  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนพฤษภาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุ โครงกำรเทิดทูน
สถำบันชำติ  ศำสนำ  
พระมหำกษัตริย์ฯ (ส ำนักปลัด) 

98,700  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  98,700  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  98,700  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 9,900  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีศิลป์วิทยุ 
โดย นำยถำวร  ปำประโคน 
เสนอรำคำ  9,900  บำท 

ร้ำนทวีศิลป์วิทยุ 
โดย นำยถำวร  ปำประโคน 
เสนอรำคำ  9,900  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองกำรศึกษำ) 7,190  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  7,190  บำท 

ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  7,190  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน  
ภำคเรียนที่ 1/2562 ประจ ำเดือน
พฤษภำคม 2562 (กองกำรศึกษำ) 

45,617.78  บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 
เสนอรำคำ  45,617.78  บำท 

สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 
เสนอรำคำ  45,617.78  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองกำรศึกษำ) 34,100  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  34,100  บำท 

ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  34,100  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
(ส ำนักปลัด) 

16,800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.กำรยำง 
โดย  นำยอดิศักดิ์  แซ่ลี 

เสนอรำคำ  16,800  บำท 

ร้ำน ส.กำรยำง 
โดย  นำยอดิศักดิ์  แซ่ลี 

เสนอรำคำ  16,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อสำรเคมีพ่นหมอกควันก ำจัด
ยุง  (กองสำธำฯ) 

18,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็ม แอนด์ เอ็ม ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  18,000  บำท 

ร้ำนเอ็ม แอนด์ เอ็ม ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  18,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์และวัสดุ
อุปกรณ์  (กองสำธำฯ) 

46,633  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็ม แอนด์ เอ็ม ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  46,633  บำท 

ร้ำนเอ็ม แอนด์ เอ็ม ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  46,633  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนมิถุนายน  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ส ำนัก
ปลัด) 

21,185  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  21,180  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  21,185  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  
(ส ำนักปลัด) 

6,720  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,720  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,720  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   
(กองกำรศึกษำ) 

19,391  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  19,391  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  19,391  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน                     
(กองกำรศึกษำ) 

6,753  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,753  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,753  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองช่ำง) 10,140  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  10,140  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  10,140  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  (กองช่ำง) 6,980  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,980  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,980  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 6,161  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,161  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,161  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                      
(กองกำรศึกษำ) 

5,070  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,070  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,070  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จัดซื้อทรำยก ำจัดลูกน้ ำยุง                  
(กองสำธำฯ) 

27,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  27,000  บำท 

ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  27,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
ภำคเรียนที่ 1/2562                    
(กองกำรศึกษำ) 

319,082.96  บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น  จ ำกัด 
เสนอรำคำ  319,082.96 

สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น  จ ำกัด 
เสนอรำคำ  319,082.96 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนกรกฎาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง(กองกำรศึกษำ) 8,640  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  8,640  บำท 

ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  8,640  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 12,970  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  12,970  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  12,970  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 1,665  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  1,665  บำท 

ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  1,665  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน                   
(กองสวัสดิกำรฯ) 

3,703  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  3,703  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  3,703  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 475  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญเจริญก่อสร้ำง 
โดย  นำยประเทือง  เจริญพันธ์ 

เสนอรำคำ  475  บำท 

ร้ำนบุญเจริญก่อสร้ำง 
โดย  นำยประเทือง  เจริญพันธ์ 

เสนอรำคำ  475  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 6,600  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,600  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
(ส ำนักปลัด) 

3,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวียำงยนต์ 
โดย  นำยณรงค์ฤทธิ์  ชนะค้ำ 

เสนอรำคำ  3,000  บำท 

ร้ำนทวียำงยนต์ 
โดย  นำยณรงค์ฤทธิ์  ชนะค้ำ 

เสนอรำคำ  3,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนสิงหาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อสำรเคมีก ำจัดแมลง              
(กองสำธำฯ) 

1,440  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,440  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,440  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์              
(กองสำธำฯ) 

11,400  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  11,400  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  11,400  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 9,318  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  9,318  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  9,318  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
(กองสวัสดิกำรฯ) 

13,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  13,000  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  13,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงกำรฯ (ส ำนักปลัด) 

1,233  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,233  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,233  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (กองสำธำฯ) 5,606  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,606  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,606  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 5,003  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,003  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,003  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 5,820  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,820  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,820  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                  
(ส ำนักปลัด) 

2,056  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  2,056  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  2,056  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 3,380  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  3,380  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  3,380  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

11 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน                     
(กองสวัสดิกำรฯ) 

4,050  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  4,050  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  4,050  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนกันยายน  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ภำคเรียน
ที่ 1/2562 (เพ่ิมเติม UHT)              
(กองกำรศึกษำ) 

53,136.90  บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 
เสนอรำคำ  53,136.90  บำท 

สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 
เสนอรำคำ  53,136.90  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  (กองคลัง) 6,978  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,978  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,978  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 5,879  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,879  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,879  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                
(กองกำรศึกษำ) 

6,760  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,760  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  6,760  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
(กองกำรศึกษำ) 

7,185.05  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต์ (สำขำ บร.นอกเมือง) 
เสนอรำคำ  7,185.05  บำท 

หจก.คิงส์ยนต์ (สำขำ บร.นอกเมือง) 
เสนอรำคำ  7,185.05  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงกำรฯ (ส ำนักปลัด) 

1,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,000  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  1,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน                     
(กองกำรศึกษำ) 

10,540  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  10,540  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  10,540  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็ก
เก็บเอกสำร) (กองช่ำง) 

5,500  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคอ ำนวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย  นำยสุชำติ  โชควำสนันท์ 

เสนอรำคำ  5,500  บำท 

ร้ำนโชคอ ำนวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย  นำยสุชำติ  โชควำสนันท์ 

เสนอรำคำ  5,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ภำพสี (สปสช.) 

4,200  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  4,200  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  4,200  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้ลิ้นชัก
กระจกบำนเลื่อน) (สปสช.) 

4,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคอ ำนวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย  นำยสุชำติ  โชควำสนันท์ 

เสนอรำคำ  4,000  บำท 

ร้ำนโชคอ ำนวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย  นำยสุชำติ  โชควำสนันท์ 

เสนอรำคำ  4,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                 
(กองสวัสดิกำรฯ) 

13,800  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  13,800  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  13,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 23,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  23,000  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  23,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

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

 


