
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อรอบเดือนตุลาคม  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อถ้วยรำงวัล  เพื่อใช้ในกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด              
บึงเจริญเกมส์  ครั้งที่  21              
(กองกำรศึกษำ) 

8,160  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอช. สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดย  นำยนิพนธ์  วงศ์สุขสวัสดิ์ 

เสนอรำคำ  8,160  บำท 

หจก.ที.เอช. สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดย  นำยนิพนธ์  วงศ์สุขสวัสดิ์ 

เสนอรำคำ  8,160  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ  เพ่ือใช้ในกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด              
บึงเจริญเกมส์  ครั้งที่  21              
(กองกำรศึกษำ) 

47,055  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอช. สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดย  นำยนิพนธ์  วงศ์สุขสวัสดิ์ 

เสนอรำคำ  47,055  บำท 

หจก.ที.เอช. สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดย  นำยนิพนธ์  วงศ์สุขสวัสดิ์ 

เสนอรำคำ  47,055  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬำ  เพ่ือใช้ใน
กำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด              
บึงเจริญเกมส์  ครั้งที่  21              
(กองกำรศึกษำ) 

12,910  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  12,910  บำท 

ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 
โดย  นำงสำวชนำนันท์  ดอกพรมลำ 

เสนอรำคำ  12,910  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย  เสื้อกั๊ก 
อปพร. (ส ำนักปลัด) 

19,950  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุทธอำร์สี่ 
เสนอรำคำ  19,950  บำท 

ร้ำนยุทธอำร์สี่ 
เสนอรำคำ  19,950  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  100,000  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
เสนอรำคำ  100,000  บำท 

บริษัท 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  2562 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
ภำคเรียนที่ 2/2562 ประจ ำ
พฤศจิกำยน 2562 (กองกำรศึกษำ) 

84,013.44  บำท เฉพำะเจำะจง สหก.โคนมวังน้ ำเย็น จ. 
เสนอรำคำ  84,013.44  บำท 

 

สหก.โคนมวังน้ ำเย็น จ. 
เสนอรำคำ  84,013.44  บำท 

 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุสนำม (กองกำรศึกษำ) 10,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้วนหุ้มเบำะ 
โดย  นำงเกสร  แพลงงำม 
เสนอรำคำ  10,000  บำท 

ร้ำนอ้วนหุ้มเบำะ 
โดย  นำงเกสร  แพลงงำม 
เสนอรำคำ  10,000  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 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว              
(ส ำนักปลัด) 

19,846  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  19,846  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  19,846  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  (ส ำนักปลัด) 5,537  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,537  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  5,537  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                
(ส ำนักปลัด) 

14,230  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  14,230  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  14,230  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อพันธุ์ไม้  (ส ำนักปลัด) 48,000  บำท เฉพำะเจำะจง สวนปิยะวัฒน์พันธุ์ไม้ 
โดย  นำงสำวปวีณำ  สำล ี
เสนอรำคำ  48,000  บำท 

 

สวนปิยะวัฒน์พันธุ์ไม้ 
โดย  นำงสำวปวีณำ  สำลี 
เสนอรำคำ  48,000  บำท 

 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 13,074  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  13,074  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  13,074  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว          
(กองกำรศึกษำ) 

17,705  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  3,280  บำท 

ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  3,280  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง              
(กองกำรศึกษำ) 

3,280  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  3,280  บำท 

ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  3,280  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็ก
แบบ 2 บำน) (กองคลัง) 

38,500  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก้ เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  38,500  บำท 

บ.ทรี แมงโก้ เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  38,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็ก
แบบ 4 ลิ้นชัก) (กองคลัง) 

23,250  บำท เฉพำะเจำะจง บ.สวัสดีเอ็ดดูแคชั่นเซ็นเตอร์ จ. 
โดย  นำงสำวนฤมล  ประหยัดรัตน์ 

เสนอรำคำ  23,250  บำท 

บ.สวัสดีเอ็ดดูแคชั่นเซ็นเตอร์ จ. 
โดย  นำงสำวนฤมล  ประหยัดรัตน์ 

เสนอรำคำ  23,250  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตำมโครงกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2563 
(ส ำนักปลัด) 

2,955  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  2,955  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  2,955  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

11 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
ภำคเรียนที่ 2/2562 (1 ธ.ค. 62 – 
15 พ.ค. 63) (กองกำรศึกษำ) 

497,530.28  บำท เฉพำะเจำะจง สหก.โคนมวังน้ ำเย็น จ. 
เสนอรำคำ  497,530.28  บำท 

สหก.โคนมวังน้ ำเย็น จ. 
เสนอรำคำ  497,530.28  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

-3- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

12 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู 
(กองคลัง) 

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 าเนินการจัดซื้อรอบเดือนมกราคม  2563 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อของรำงวัล เพื่อใช้ใน
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ (กองกำรศึกษำ) 

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

เสนอรำคำ  7,500  บำท 

บ.นุสรำซุปร์เซ็นเตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  7,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
ส ำนักงำน (กองคลัง) 

44,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  44,000  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  44,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
(กองคลัง) 

22,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  22,000  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  22,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
(ส ำนักปลัด) 

9,915  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนยิ่งคุณพำณิชย์ 
โดย  นำลัด  สุขเป็ง 

เสนอรำคำ  9,915  บำท 

ร้ำนยิ่งคุณพำณิชย์ 
โดย  นำลัด  สุขเป็ง 

เสนอรำคำ  9,915  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ  เพื่อใช้ในกำร
ฝึกซ้อมกีฬำ (กองกำรศึกษำ) 

7,800  บำท เฉพำะเจำะจง บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเดตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  7,800  บำท 

บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเดตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  7,800  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

6 จัดซื้อชุดกีฬำเพ่ือใช้ในกำรแข่งขัน
กีฬำ (กองกำรศึกษำ) 

38,200  บำท เฉพำะเจำะจง บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเดตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  38,200  บำท 

บ.นุสรำซุปเปอร์เซ็นเดตอร์ จ. 
โดย  นำงนุสรำ  ก ำธร 

เสนอรำคำ  38,200  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 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 28,769  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  28,769  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  28,769  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  (กองคลัง) 8,040  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  8,040  บำท 

ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  8,040  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 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 49,300  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีศิลป์วิทยุ 
โดย  นำยถำวร  ปำประโคน 
เสนอรำคำ  49,300  บำท 

ร้ำนทวีศิลป์วิทยุ 
โดย  นำยถำวร  ปำประโคน 
เสนอรำคำ  49,300  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ           
(ส ำนักปลัด) 

3,393  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.อ๊ีดกำรไฟฟ้ำ 
โดย  นำงสำวภคนำ  นำคส้มป่อย 

เสนอรำคำ  3,393  บำท 

หจก.อ๊ีดกำรไฟฟ้ำ 
โดย  นำงสำวภคนำ  นำคส้มป่อย 

เสนอรำคำ  3,393  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำรวจ (กองช่ำง) 9,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  9,000  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  9,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      
(กองช่ำง) 

52,900  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  52,900  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  52,900  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตวัคซีน วัสดุ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์                  
(กองสำธำฯ) 

40,290  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  40,290  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  40,290  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำ
หน้ำกำกอนำมัยฯ  (กองสำธำฯ) 

25,452  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  25,452  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  25,452  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

59,000  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  59,000  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  59,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
โครงกำรฯ 

95,300  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนภรประภำอุปกรณ์กำรแพทย์ 
เสนอรำคำ  65,300  บำท 

ร้ำนภรประภำอุปกรณ์กำรแพทย์ 
เสนอรำคำ  65,300  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 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง)  
(กองสวัสดิกำรฯ) 

730  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  730  บำท 

ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  730  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน                  
(กองกำรศึกษำ) 

6,500  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  6,500  บำท 

ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  6,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                  
(กองสวัสดิกำร) 

3,605  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  3,605  บำท 

ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  3,605  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 430  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  430  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  430  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์               
(กองกำรศึกษำ) 

9,600  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  9,600  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  9,600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน                  
(กองสวัสดิกำร) 

7,160  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  7,160  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  7,160  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 



แบบ สขร. 1 

-2- 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 8,550  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  8,550  บำท 

หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
โดย  นำยเอกสิทธิ์  ภูมิประโคน 

เสนอรำคำ  8,550  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้อยำงมะตอยส ำเร็จรูป            
(กองช่ำง) 

299,871  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์เอ็ม ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  299,871  บำท 

ร้ำนเอ็มแอนด์เอ็ม ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  299,871  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 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           
(กองสวัสดิกำรฯ) 

15,900  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  15,900  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  15,900  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน          
(กองสวัสดิกำร) 

3,900  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ 
เสนอรำคำ  3,900  บำท 

ร้ำนเอกภัณฑ์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ 
เสนอรำคำ  3,900  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(โน้ตบุ๊ก) (กองสวัสดิกำร) 

15,500  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  15,500  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 
เสนอรำคำ  15,500  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์) (กองสวัสดิกำร) 

1,400  บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  1,400  บำท 

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
โดย  นำงจันทรำ  วรรณศิลป์ 

เสนอรำคำ  1,400  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 13,140  บำท เฉพำะเจำะจง บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  13,140  บำท 

บ.ทรี แมงโก เทรดดิ้ง จ. 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  13,140  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 17,370  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  17,370  บำท 

ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  17,370  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 
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ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 600  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  600  บำท 

ร้ำนบ้ำนนำย 
โดย  นำงสำวสุดำ  ศรีทัย 
เสนอรำคำ  600  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

8 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
ภำคเรียนที่ 1/2563 (18 พ.ค. – 
30 มิ.ย.63) (กองกำรศึกษำ) 

146,640.64  บำท เฉพำะเจำะจง สหก.โคนมวังน้ ำเย็น จ. 
เสนอรำคำ  146,640.64  บำท 

สหก.โคนมวังน้ ำเย็น จ. 
เสนอรำคำ  146,640.64  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

9 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 
(ส ำนักปลัด) 

20,000  บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนำจกำรช่ำง 
โดย  นำงวชิรำพรรณ  น้อยสิงห์ 

เสนอรำคำ  20,000  บำท 

ร้ำนอ ำนำจกำรช่ำง 
โดย  นำงวชิรำพรรณ  น้อยสิงห์ 

เสนอรำคำ  20,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

10 จัดซื้อปุ๋ยคอก  (ส ำนักปลัด) 8,000  บำท เฉพำะเจำะจง นำยพนม  กุยรัมย์ 
เสนอรำคำ  8,000  บำท 

นำยพนม  กุยรัมย์ 
เสนอรำคำ  8,000  บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

 
 
 

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

 


