
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม ถึง เดือน พฤษภาคม 2563 
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 นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

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

นำงสำวมำลี  เนตเพ็ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

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

นำยวำทิน  ตุ้มทอง 
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 นำงสำวจุฑำลักษณ์  แก้วสีเคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวจุฑำลักษณ์  แก้วสีเคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

20 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 

22 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองสำธำฯ) 

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

นำยอธิวัฒน์  เติดประโคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

23 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

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

นำงสำววไลพร  เสียงดัง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

24 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 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

25 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ 
(กองคลัง) 

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

บ.บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

26 เช่ำพ้ืนที่แม่ข่ำยรับ-ส่ง เอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (ส ำนักปลัด) 

6,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.บิ๊กโซลูชั่น จ. 
เสนอรำคำ  6,000  บำท 

บ.บิ๊กโซลูชั่น จ. 
เสนอรำคำ  6,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

27 เช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์ (โดเมนเนม) 
(ส ำนักปลัด) 

9,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอีสำนบุรีไอที 
เสนอรำคำ  9,000  บำท 

ร้ำนอีสำนบุรีไอที 
เสนอรำคำ  9,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

28 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย  เพ่ือใช้ในกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด            
“บึงเจริญเกมส์  ครั้งที่  21”    
(กองกำรศึกษำ) 

2,590  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  2,590  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  2,590  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

29 จ้ำงเหมำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ส ำหรับนักกีฬำ โครงกำรแข่งขัน
กีฬำต้ำนยำเสพติด  “บึงเจริญ
เกมส์  ครั้งที่  21” (กองกำรศึกษำ) 

22,350  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  22,350  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  22,350  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

30 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.                  
บ้ำนบึงเก่ำ หมู่ 2 (กองช่ำง) 

298,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.วี. ศรีไม้งำม 
โดย  นำงสำวศิริลักษณ์  ศรีสุข 
เสนอรำคำ  298,000  บำท 

หจก.เจ.วี. ศรีไม้งำม 
โดย  นำงสำวศิริลักษณ์  ศรีสุข 
เสนอรำคำ  298,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

30 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.                  
บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 1 หมู่ 8        
(กองช่ำง) 

298,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.วี. ศรีไม้งำม 
โดย  นำงสำวศิริลักษณ์  ศรีสุข 
เสนอรำคำ  298,000  บำท 

หจก.เจ.วี. ศรีไม้งำม 
โดย  นำงสำวศิริลักษณ์  ศรีสุข 
เสนอรำคำ  298,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนพฤศจิกายน  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
เครื่องตัดหญ้ำ (ส ำนักปลัด) 

9,430  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  9,430  บำท 

ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  9,430  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์
ส่วนกลำง (ทะเบียน กง 7636 บร) 
(กองสำธำฯ) 

6,297.22  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ  6,297.22  บำท 

บริษัท โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ  6,297.22  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเย็บเล่ม
เข้ำปก (ส ำนักปลัด) 

2,634  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอเดียโฟโต้ 
โดย  นำงสำวนงนภัส  ผะกำทอง 

เสนอรำคำ  2,634  บำท 

ร้ำนไอเดียโฟโต้ 
โดย  นำงสำวนงนภัส  ผะกำทอง 

เสนอรำคำ  2,634  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์
ส่วนกลำง  ทะเบียน  กง 7636 บร  
(กองสำธำฯ) 

13,400  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุรีรัมย์เสรียำงยนต์ 
โดย  นำยสรยุทธ์  พงศ์พณิช 
เสนอรำคำ  13,400  บำท 

หจก.บุรีรัมย์เสรียำงยนต์ 
โดย  นำยสรยุทธ์  พงศ์พณิช 
เสนอรำคำ  13,400  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสสำรสีพร้อมเย็บ
เล่มเข้ำปก  (ส ำนักปลัด) 

6,320  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนยิ่งคุณพำณิชย์ 
โดย  นำงลัด  สุขเป็ง 

เสนอรำคำ  6,320  บำท 

ร้ำนยิ่งคุณพำณิชย์ 
โดย  นำงลัด  สุขเป็ง 

เสนอรำคำ  6,320  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำน
สำยตรีพัฒนำ 4 หมู่ 11 (กองช่ำง) 

298,000  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ปอแก้ว รุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  298,000  บำท   

บริษัท ปอแก้ว รุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  298,000  บำท   

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำน
สำยตรี 4  ใต้ หมู่ 7 (กองช่ำง) 

248,000  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ปอแก้ว รุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  248,000  บำท   

บริษัท ปอแก้ว รุ่งเรือง จ ำกัด 
โดย  นำงสำววันเพ็ญ  นำมสว่ำง 

เสนอรำคำ  248,000  บำท   

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนธันวาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
รถยนต์ส่วนกลำง กค 196 บร 
(ส ำนักปลัด) 

12,132.20  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท  โตโยต้ำบุรีรัมย์  จ ำกัด 
เสนอรำคำ  12,132.20  บำท 

บริษัท  โตโยต้ำบุรีรัมย์  จ ำกัด 
เสนอรำคำ  12,132.20  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

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

21,230  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนำจกำรช่ำง 
โดย  นำงวชิรำพรรณ  น้อยสิงห์ 

เสนอรำคำ  21,230  บำท 

ร้ำนอ ำนำจกำรช่ำง 
โดย  นำงวชิรำพรรณ  น้อยสิงห์ 

เสนอรำคำ  21,230  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ตำมโครงกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลปีใหม่  (ส ำนักปลัด) 

14,032  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  14,032  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  14,032  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.         
บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2 หมู่ 9            
(กองช่ำง) 

620,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  620,000  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  620,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำออกแบบและประมำณ
กำรรำคำโครงกำรอำคำร
พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศำสตร์ 
วัดป่ำพระสบำย (ส ำนักปลัด) 

300,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยบวรพงษ์  ชุ่มเสนำ 
เสนอรำคำ  300,000  บำท 

นำยบวรพงษ์  ชุ่มเสนำ 
เสนอรำคำ  300,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

6 จัดจ้ำงถนน คสล. บ้ำนสำยตรี
พัฒนำ 2 หมู่ 9 (กองช่ำง) 

620,000  บำท สอบรำคำ หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  620,000  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  620,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนมกราคม  2563 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  เพ่ือใช้ในโครงกำรจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 2563 
(กองกำรศึกษำ) 

20,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  20,000  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  20,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำจัดสถำนที่โครงกำรจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 2563 
(กองกำรศึกษำ) 

5,280  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวลมัย  เสียงดัง 
เสนอรำคำ  5,280  บำท 

นำงสำวลมัย  เสียงดัง 
เสนอรำคำ  5,280  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำร
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 2563 
(กองกำรศึกษำ) 

720  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  720  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  720  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำจัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 กำร
เตรียมกำรและจะท ำแผนแม่บท 
ทต.บึงเจริญ  (กองคลัง) 

35,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนออล.อิน.วัน.อนันท์กรุ๊ป 
เสนอรำคำ  35,000  บำท 

ร้ำนออล.อิน.วัน.อนันท์กรุ๊ป 
เสนอรำคำ  35,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำท ำอำหำรและเครื่องดื่ม  
เพ่ือใช้ในกำรฝึกซ้อมกีฬำ          
(กองกำรศึกษำ) 

73,200  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  73,200  บำท 

ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  73,200  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำจัดท ำสแตนเชียร์  เพื่อใช้
ในกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่น           
บ้ำนกรวด ประจ ำปี 2563         
(กองกำรศึกษำ) 

8,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยอ ำคำ  เรืองศรี 
เสนอรำคำ  8,000  บำท 

นำยอ ำคำ  เรืองศรี 
เสนอรำคำ  8,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดจ้ำงโครงกำรซ่อมแซมดัดแปลง
รถบรรทุก 6 ล้อ (แบบแยกได้) 
เป็นรถกระเช้ำไฟฟ้ำ (ส ำนักปลัด) 

555,500  บำท สอบรำคำ หจก.ภัทรธิดำ 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  385,000  บำท 

หจก.ภัทรธิดำ 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  385,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู 

807,000  บำท สอบรำคำ บริษัท โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ  807,000  บำท 

บริษัท โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ  807,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำรส่งเสริมประเพณีตีผึ้ง 
(ส ำนักปลัด) 

2,760  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  2,760  บำท 

ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์อิงค์เจ็ท 
โดย  นำยสถิต  สังข์อินทร์ 
เสนอรำคำ  2,760  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
(รถยนต์ส่วนกลำง กค 196 บร) 
(ส ำนักปลัด) 

26,096.77  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ  26,096.77  บำท 

บริษัท โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ  26,096.77  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน (รถยนต์บริกำรสำธำรณะ 
40-0178 บร) (กองกำรศึกษำ) 

6,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนำจกำรช่ำง 
โดย  นำงวชิรำพรรณ  น้อยสิงห์ 

เสนอรำคำ  6,000  บำท 

ร้ำนอ ำนำจกำรช่ำง 
โดย  นำงวชิรำพรรณ  น้อยสิงห์ 

เสนอรำคำ  6,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำปั้นเครื่องเคลือบจ ำลอง
และปั้นรูปนักษัตรประจ ำปี (หนู) 
(กองกำรศึกษำ) 

30,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ  ทวยไธสงค์ 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

นำยเจริญ  ทวยไธสงค์ 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำจัดท ำซุ้มภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของดีบ้ำนฉันพร้อมตกแต่ง 
(กองกำรศึกษำ) 

35,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยอ ำคำ  เรืองศรี 
เสนอรำคำ  35,000  บำท 

นำยอ ำคำ  เรืองศรี 
เสนอรำคำ  35,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำตกแต่งขบวนรถเครื่อง
เคลือบจ ำลอง  และขบวนรถ
นักษัตรประจ ำปี (หนู)              
(กองกำรศึกษำ) 

60,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยสุนี  นำมมะณี 
เสนอรำคำ  60,000  บำท 

นำยสุนี  นำมมะณี 
เสนอรำคำ  60,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำตกแต่งขบวนรถอนุรักษ์
วิถีไทย (กองกำรศึกษำ) 

30,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำงพรเพ็ญ  โคตรดี 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

นำงพรเพ็ญ  โคตรดี 
เสนอรำคำ  30,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จ้ำงเหมำแต่งตัวเทพีและนำงร ำ
พร้อมชุด  (กองกำรศึกษำ) 

75,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวรำ  ศรีคุณ 
เสนอรำคำ  75,000  บำท 

นำยณัฐวรำ  ศรีคุณ 
เสนอรำคำ  75,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จ้ำงเหมำขบวนกลองยำว               
(กองกำรศึกษำ) 

20,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยจ ำรัส  โสดำ 
เสนอรำคำ  20,000  บำท 

นำยจ ำรัส  โสดำ 
เสนอรำคำ  20,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
สำยทำงหมู่ 3 เชื่อม หมู่ 13          
(กองช่ำง) 

385,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ(2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  385,000  บำท 

หจก.บุญเจริญ(2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  385,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนมีนาคม  2563 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ        
(กองกำรศึกษำ) 

7,800  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  7,800  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  7,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ              
(กองคลัง) 

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

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  1,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรสีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น  (ส ำนักปลัด) 

2,520  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรศุก็อปปี้ 
โดย  นำงสำวศุภำนัน  จันทิมำ 

เสนอรำคำ  2,520  บำท 

ร้ำนพรศุก็อปปี้ 
โดย  นำงสำวศุภำนัน  จันทิมำ 

เสนอรำคำ  2,520  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถจักรยำนยนต์ 
(กษค 834 บร) (กองสำธำฯ) 

440  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  440  บำท 

ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  440  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (คอมพิวเตอร์ชนิด
พกพำ) (กองคลัง) 

1,500  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  1,500  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  1,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
กำรบริหำรจัดกำรขยะ                   
(กองสำธำฯ) 

820  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  820  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  820  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ        
(กองกำรศึกษำ) 

5,100  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  5,100  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  5,100  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส ำนักงำน เครื่องปรับอำกำศ 
(ส ำนักปลัด) 

1,500  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  1,500  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  1,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส ำนักงำน เครื่องปรับอำกำศ  
(กองกำรศึกษำ) 

3,400  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  3,400  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  3,400  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.         
บ้ำนบึงเจริญ หมู่ 1 (กองช่ำง) 

226,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  226,000  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  226,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.       
บ้ำนสำยตรี 4 ใต้ หมู่ 7 (กองช่ำง) 

497,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญท (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  497,000  บำท 

หจก.บุญเจริญท (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  497,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.         
บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2 หมู่ 9             
(กองช่ำง) 

418,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.แก้วสง่ำ กำรโยธำ 
เสนอรำคำ  418,000  บำท 

หจก.แก้วสง่ำ กำรโยธำ 
เสนอรำคำ  418,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13 โครงกำรปรับปรุงถนนดินเพื่อ
กำรเกษตร บ้ำนหนองปรือ หมู่ 5 
(กองช่ำง) 

304,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.แก้วสง่ำ กำรโยธำ 
เสนอรำคำ  304,000  บำท 

หจก.แก้วสง่ำ กำรโยธำ 
เสนอรำคำ  304,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

14 โครงกำรซ่อมแซมถนนดินเพ่ือ
กำรเกษตร  บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3 
หมู่ 10 (กองช่ำง) 

103,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.แก้วสง่ำ กำรโยธำ 
เสนอรำคำ  103,000  บำท 

หจก.แก้วสง่ำ กำรโยธำ 
เสนอรำคำ  103,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

15 โครงกำรซ่อมแซมถนนดินเพ่ือ
กำรเกษตร บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 4 
หมู่ 11 (กองช่ำง) 

79,000 บำท เฉพำะเจำะจง หจก.แก้วสง่ำ กำรโยธำ 
เสนอรำคำ  79,000  บำท 

หจก.แก้วสง่ำ กำรโยธำ 
เสนอรำคำ  79,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนเมษายน  2563 
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 นำงสำวภัครดำ  แซ่ตั้ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวภัครดำ  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 นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

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

นำงสำวมำลี  เนตเพ็ง 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

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

นำยวำทิน  ตุ้มทอง 
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 นำงสำวจุฑำลักษณ์  แก้วสีเคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

นำงสำวจุฑำลักษณ์  แก้วสีเคน 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

20 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำค
ประชำชน (กองกำรศึกษำ) 

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

นำงสำวณัฐฑิยำ  ธรรมสำร 
เสนอรำคำ  54,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

22 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 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรสีและขำวด ำ 
ขนำด A1 (กองคลัง) 

16,104  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เอกสำรซีพี 
โดย  นำยอ ำวย  อุสำทรัพย์ 
เสนอรำคำ  16,104  บำท 

หจก.เอกสำรซีพี 
โดย  นำยอ ำวย  อุสำทรัพย์ 
เสนอรำคำ  16,104  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

28 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์กำรอนุญำตให้ใช้
ที่ดินสงวนนิคมฯ เพ่ือจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศำสตร์  
(ส ำนักปลัด) 

7,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  7,000  บำท 

ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  7,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

29 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
ก่อสร้ำง (เครื่องเลื่อยโซ่)            
(ส ำนักปลัด) 

1,200  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  1,200  บำท 

ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง (มอเตอร์) 
โดย  นำยนำวิน  เสงี่ยมศักดิ์ 

เสนอรำคำ  1,200  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

30 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอำกำศ 
(ส ำนักปลัด) 

8,900  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  8,900  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  8,900  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

31 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเครื่องปรับอำกำศ         
(กองกำรศึกษำ) 

15,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  8,900  บำท 

ร้ำนโฆษิตแอร์ 
โดย  นำยโฆษิต  ไชยอินทร์ 
เสนอรำคำ  8,900  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

32 โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว ศ.พัฒนำเด็ก
เล็ก และ ร.ร.อนุบำลบึงเจริญ 
(กองช่ำง) 

497,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  497,000  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  497,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

33 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรภำยใน
เขตต ำบลบึงเจริญ (กองช่ำง) 

220,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนกรวดสหกิจ 
เสนอรำคำ  220,000  บำท 

หจก.บ้ำนกรวดสหกิจ 
เสนอรำคำ  220,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

34 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.          
บ้ำนสำยตรี 8 ใต้ หมู่ 12 (บ้ำน
นำยบุญเลี้ยง โยยรัมย์) (กองช่ำง) 

291,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  291,000  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  291,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

35 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.           
บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2 หมู่ 9           
(เส้นหลังหอพัก ผญ.บุญยืน วรพุฒ) 
(กองช่ำง) 

158,200  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  158,200  บำท 

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  158,200  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำน
สำยตรีพัฒนำ 3,4 หมู่ 10,11 ไป
ทำงสวนป่ำแปลงที่ 5 
(กองช่ำง) 

120,000  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  120,900  บำท   

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  120,900  บำท   

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

37   โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำน
สำยตรีพัฒนำ 2 หมู่ 9 

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

เสนอรำคำ  120,900  บำท   

หจก.บุญเจริญ (2015) 
โดย  นำยประยงค์  ปลอดประโคน 

เสนอรำคำ  120,900  บำท   

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนพฤษภาคม  2563 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (เครื่องพ่นหมอกควัน 
(ส ำนักปลัด) 

11,230  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำชัย 
โดย  นำยประชุม  ข ำเหมือน 
เสนอรำคำ  11,230  บำท 

 เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์      
(รถเพ่ือกำรเกษตร (ส ำนักปลัด) 

23,570  บำท  ร้ำนอ ำนำจกำรช่ำง 
โดย  นำงวชิรำพรรณ  น้อยสิงห์ 

เสนออรำคำ  23,570  บำท 

  

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชำติฯ 
(ส ำนักปลัด) 

345  บำท  ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 
โดย นำงสำวปัญนิดำ เทียนทิพย์รัตน์ 

เสนอรำคำ  345  บำท 

  

4 จ้ำงเหมำบพรุงรักษำครุภัณฑ์
รถยนต์บรรทุกน้ ำ บท 9258 บร 
(ส ำนักปลัด) 

1,700  บำท  ร้ำนอ ำนำจกำรช่ำง 
โดย  นำงวชิรำพรรณ  น้อยสิงห์ 

เสนอรำคำ  1,700  บำท 

  

5 จ้ำงเหมำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ใช้ในโครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ธรรมชำติฯ (ส ำนักปลัด) 

1,500  บำท  ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 
โดย  นำงสำวชัญญญำภร  ชึรมัย์ 

เสนอรำคำ  1,500  บำท 

  

 


