
แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม  2563 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขทีท่ า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000.00 1/2564 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ้ำกัด 
(มหำชน) 

100,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

2 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนดูแลต้นไม้ สนำมหญ้ำและ
สวนหย่อม (สป.) 

54,000.00 1/2564 เฉพำะเจำะจง นำยรุ่งเพชร  เสี่ยงบุญ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

3 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนดูแลต้นไม้ สนำมหญ้ำและ
สวนหย่อม (สป.) 

54,000.00 2/2564 เฉพำะเจำะจง นำยจ้ำนง  สุพรรณ์นอก 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

4 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนบันทึกข้อมูล (สป.) 

54,000.00 3/2564 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์  กิติศักดิ์โสภณ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

5 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (สป.) 

54,000.00 4/2564 เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ  ช่ำงเกวียน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

6 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (สป.) 

54,000.00 5/2564 เฉพำะเจำะจง นำงบัวเรียน  เจริญพันธ์ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

7 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนรักษำควำมปลอดภัย (สป.) 

54,000.00 6/2564 เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ  เสงี่ยมทรัพย์ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

8 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (สป.) 

54,000.00 7/2563 เฉพำะเจำะจง นำยดำวรุ่ง  ศรีตัมภวำ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

 
 



แบบ ขสร.1 
-2- 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

9 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (สป.) 

54,000.00 8/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพรรษำ  ธรรมชำต ิ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

10 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (สป.) 

54,000.00 9/2564 เฉพำะเจำะจง นำยมนัส  หลอมนำค 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

11 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนบันทึกข้อมูล (กองคลัง) 

54,000.00 10/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุวธิดำ  เค้ำหัน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนผลิตและพิมพ์เอกสำร (กองคลัง) 

54,000.00 11/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภัครดำ  แซ่ตั้ง 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (กองคลัง) 

54,000.00 12/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำฎ ยิบประโคน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนบันทึกข้อมูล (ศึกษำ) 

54,000.00 13/2564 เฉพำะเจำะจง นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนผลิตและพิมพ์เอกสำร (ศึกษำ) 

54,000.00 14/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐฑิยำ ธรรมสำร 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (ศึกษำ) 

54,000.00 15/2564 เฉพำะเจำะจง นำยวำทิน  ตุ้มทอง 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (ศึกษำ) 

54,000.00 16/2564 เฉพำะเจำะจง นำยกำนต์  ดีล้อม 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนสถิติข้อมูลสำระสนเทศ (ศึกษำ) 

54,000.00 17/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงกร  ธรรมสำร 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนสถิติข้อมูลสำระสนเทศ (ศึกษำ) 

54,000.00 18/2564 เฉพำะเจำะจง น.ส.จุฑำลักษณ์ แก้วสีเคน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

20 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (ศึกษำ) 

54,000.00 19/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลี  เนตเพ็ง 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

21 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (ศึกษำ) 

54,000.00 20/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำ  ตำทิบ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

22 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนผลิตและพิมพ์เอกสำร (สำธำ) 

54,000.00 21/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำววไลพร  เสียงดัง 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

23 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (สำธำ) 

54,000.00 22/2564 เฉพำะเจำะจง นำยอธิวัฒน์  เติดประโคน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

24 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (สำธำ) 

54,000.00 23/2564 เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพัฒน์ เสือประโคน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

25  จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนส้ำรวจออกแบบและควบคุมกำร
ก่อสร้ำง (กองช่ำง) 

54,000.00 24/2564 เฉพำะเจำะจง นำยศิรวิทย์  ไตรพรม 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

26 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนดูแลต้นไม้ สนำมหญ้ำและ
สวนหย่อม (กองช่ำง) 

54,000.00 25/2564 เฉพำะเจำะจง นำยวิวัฒน์  ทรงสุริยะกุล 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

27 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (กองคลัง) 

51,960.00 26/2564 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธิพล  สุวรรณหงษ์ 51,960.00 รำคำต่้ำสุด 8 ต.ค. 63 

28 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนส้ำรวจออกแบบและควบคุมกำร
ก่อสร้ำง (กองช่ำง) 

51,960.00 27/2564 เฉพำะเจำะจง นำยทัศรินทร์  สำยนำค 51,960.00 รำคำต่้ำสุด 8 ต.ค. 63 

29 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรขำว-ด้ำ (สป.) 45,000.00 1/2564 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส   
โอเอ จ้ำกัด 

45,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

30 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรขำว-ด้ำ (คลัง) 30,000.00 2/2564 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส   
โอเอ จ้ำกัด 

30,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

31 เช่ำพ้ืนที่เก็บข้อมูลระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (สป.) 

6,500.00 3/2564 เฉพำะเจำะจง บริษัท บิ๊กบีซูชั่น จ้ำกัด 6,500.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 

32 เช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์ (สป.) 6,000.00 4/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอีสำณบุรีไอที 6,000.00 รำคำต่้ำสุด 1 ต.ค. 63 
33 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนสำย

ตรี 4 เหนือ ม.6 (เส้นบ้ำนนำยสังวำลย์ 
หยิบโม๊ะ – บ้ำนนำยสุชำติ รำศรีทอง 

258,500.00 1/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.วี.ศรีไม้งำม 243,000.00 รำคำต่้ำสุด 12 ต.ค. 63 

34 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนสำย
ตรีพัฒนำ 3 ม.10 (เส้นข้ำงบ้ำนผู้ใหญ่
มังกร จีนเกำ) 

288,400.00 2/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.วี.ศรีไม้งำม 278,000.00 รำคำต่้ำสุด 12 ต.ค. 63 

35 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนบึง
เก่ำ ม.2 (เส้นข้ำงบ้ำนนำยเปรื่อง รัก
ธรรม – คุ้มร่มเย็น) 

262,900.00 3/2564 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปอแก้ว รุ่งเรือง 
จ้ำกัด 

255,000.00 รำคำต่้ำสุด 14 ต.ค. 63 
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ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
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วันที่ส าสัญญา 

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนสำย
ตรี 8 ใต้ ม.12 (เส้นข้ำงบ้ำนนำยบุญ
เลี้ยง โยยรัมย์) 

338,200.00 4/2564 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปอแก้ว รุ่งเรือง 
จ้ำกัด 

315,400.00 รำคำต่้ำสุด 14 ต.ค. 63 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน  2563 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซื้ออุปกรณ์กีฬำ (ศึกษำ) 57,408.00 1/2564 เฉพำะเจำะจง บริษัท นุสรำซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ จ้ำกัด 

57,408.00 รำคำต่้ำสุด 5 พ.ย. 63 

2 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (ศึกษำ) 16,852.00 2/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 16,852.00 รำคำต่้ำสุด 10 พ.ย. 63 
3 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ศึกษำ) 7,860.00 3/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 7,860.00 รำคำต่้ำสุด 10 พ.ย. 63 
4 ซื้อถ้วยรำงวัล (ศึกษำ) 19,200.00 4/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.เตียงฮ้ัว บุรีรัมย์ 19,200.00 รำคำต่้ำสุด 10 พ.ศ. 63 
5 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 14,403.00 5/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 14,403.00 รำคำต่้ำสุด 13 พ.ย. 63 
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษำ) 11,830.00 6/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 11,830.00 รำคำต่้ำสุด 13 พ.ย. 63 
7 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (รถยนต์ กค 

196) (สป.) 
4,062.00 28/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 4,062.00 รำคำต่้ำสุด 5 พ.ย. 63 

8 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้้ำ 
บท 9258) (สป.) 

8,020.00 29/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้ำนวยกำรช่ำง 8,020.00 รำคำต่้ำสุด 5 พ.ย. 63 

9  จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (เครื่องตัด
หญ้ำ) (สป.) 

12,840.00 30/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง 
(มอเตอร์) 

12,840.00 รำคำต่้ำสุด 5 พ.ย. 63 

10 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเย็บเล่ม
เข้ำปก (สป.) 

2,962.00 31/25664 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอเดียโฟโต้ 2,962.00 รำคำต่้ำสุด 5 พ.ย. 63 

11 จ้ำงท้ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มฯ 
(ศึกษำ) 

33,900.00 32/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 33,900.00 รำคำต่้ำสุด 10 พ.ย. 63 

12 จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
(เครื่องปรับอำกำศ) (ศึกษำ) 

10,400.00 33/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 10,400.00 รำคำต่้ำสุด 13 พ.ย. 63 
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(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 
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สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนสำย
ตรี 4 ใต้ ม.7 (เส้นบ้ำนนำยสงวน ชื่น
อุรำ – บ้ำนนำยเขียว เกยดอน) 

258,500.00 5/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญประเสริฐก่อสร้ำง 243,000.00 รำคำต่้ำสุด 2 พ.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม  2563 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) (ศึกษำ) 78,038.80 7/2564 เฉพำะเจำะจง สหก.โคนมวังน้้ำเย็น 78,038.80 รำคำต่้ำสุด 1 ธ.ค. 63 
2 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ศึกษำ) 9,175.00 8/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 9,175.00 รำคำต่้ำสุด 17 ธ.ค. 63 
3 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย (สป.) 26,400.00 9/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำน #ยุทธ อำร์มี่# 26,400.00 รำคำต่้ำสุด 18 ธ.ค. 63 
4 จ้ำงท้ำป้ำยตำมโครงกำรป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุฯ (สป.) 
16,178.00 34/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ 

อิงค์เจ็ท 
16,178.00 รำคำต่้ำสุด 23 ธ.ค. 63 

5 จ้ำงถ่ำยเอกสำรแบบอำคำรพิพิธภัณฑ์ 
(สป.) 

2,800.00 35/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรศุก็อบปี้ 2,800.00 รำคำต่้ำสุด 23 ธ.ค. 63 

6 ซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 425,404.32 2/2564 เฉพำะเจำะจง สหก.โคมนมวังน้้ำเย็น จ. 425,404.32 รำคำต่้ำสุด 30 ธ.ค. 63 
7 โครงกำรซ่อมแซมเสริมผิวถนน

แอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทำงหลวง 
บร.ถ. 27-067 สี่แยกสำยตรี 6-
อุทยำนแห่งชำติตำพระยำ 

121,400.00 6/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.บุรีรัมย์ปรำสำท
สำยฟ้ำ 

100,000.00 รำคำต่้ำสุด 25 ธ.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม  2564 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 6,434.00 10/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 6,434.00 รำคำต่้ำสุด 6 ม.ค. 64 
2 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สป.) 12,880.00 11/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.กำรยำงประโคนชัย 12,880.00 รำคำต่้ำสุด 8 ม.ค. 64 
3 ซื้อปุ๋ยคอก (สำธำ) 3,760.00 12/2564 เฉพำะเจำะจง นำงหอย  ม่วงประโคน 3,760.00 รำคำต่้ำสุด 8 ม.ค. 64 
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 25,000.00 13/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณวิทย์อเิล็กทรอนิกส ์ 25,000.00 รำคำต่้ำสุด 14 ม.ค. 64 
5 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ศึกษำ) 33,080.00 14/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบึงเจริญหนองไม้งำม 33,080.00 รำคำต่้ำสุด 14 ม.ค. 64 
6 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สวัสดิกำร) 12,709.00 15/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 12,709.00 รำคำต่้ำสุด 14 ม.ค. 64 
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สวัสดิกำร) 10,890.00 16/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 10,890.00 รำคำต่้ำสุด 14 ม.ค. 64 
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 16,530.00 17/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 16,530.00 รำคำต่้ำสุด 19 ม.ค. 64 
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ (สำธำ) 20,650.00 18/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 20,650.00 รำคำต่้ำสุด 20 ม.ค. 64 
10 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ศึกษำ) 888.00 19/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.กำญจนโรจน์ 888.00 รำคำต่้ำสุด 21 ม.ค. 64 
11 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย (สป.) 27,000.00 20/2564 เฉพำะเจำะจง บ.นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์

เซฟตี้ จ. 
27,000.00 รำคำต่้ำสุด 21 ม.ค. 64 

12 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 6,530.00 21/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 6,530.00 รำคำต่้ำสุด 21 ม.ค. 64 
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 8,550.00 22/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 8,550.00 รำคำต่้ำสุด 21 ม.ค. 64 
14 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สป.) 19,850.00 23/2564 เฉพำะเจำะจง บ.นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์

เซฟตี้ จ. 
19,850.00 รำคำต่้ำสุด 28 ม.ค. 64 

15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 22,000.00 24/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 22,000.00 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64 
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 35,300.00 25/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 35,300.00 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64 
17 ซื้ออุปกรณ์ปฐมพยำบำลและยำ 

(สำธำ) 
3,675.00 26/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 3,675.00 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64 
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18 วัสดุส้ำนักงำน (ศึกษำ) 2,290.00 27/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 2,290.00 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64 
19 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 23,080.00 28/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 23,080.00 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64 
20 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ศึกษำ) 9,970.00 29/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 9,970.00 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64 
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ศึกษำ) 10,000.00 30/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 10,000.00 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
22 จ้ำงบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์ 

(กธ 8522 บร) (กองคลัง) 
2,422.48 36/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 2,422.48 รำคำต่้ำสุด 5 ม.ค. 64 

 
23 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำ (รถยนต์ กง 7636 

บร) (สำธำ) 
4,513.05 37/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 4,513.05 รำคำต่้ำสุด 5 ม.ค. 64 

24 จ้ำงท้ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (สำธำ) 1,000.00 38/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 1,000.00 รำคำต่้ำสุด 8 ม.ค. 64 
25 จ้ำงแหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำร (สำธำ) 240.00 39/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 240.00 รำคำต่้ำสุด 8 ม.ค. 64 
26 โครงกำรซ่อมแซมถนนดินเพ่ือ

กำรเกษตร ม.2,5,13 (กองช่ำง) 
42,000.00 40/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.วี.ศรีไม้งำม 36,600.00 รำคำต่้ำสุด 8 ม.ค. 64 

27 จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
(เครื่องปรับอำกำศ) (สป.) 

900.00 41/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 900.00 รำคำต่้ำสุด 19 ม.ค. 64 

28 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่ม (สำธำ) 10,500.00 42/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 10,500.00 รำคำต่้ำสุด 20 ม.ค. 64 
29 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์กักตัวฯ 

(สำธำ) 
1,720.00 43/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 1,720.00 รำคำต่้ำสุด 20 ม.ค. 64 

30 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (รถจักรยำน 
ยนต์) (สป.) 

370.00 44/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง 
(มอเตอร์ 

370.00 รำคำต่้ำสุด 26 ม.ค. 64 

31 จ้ำงบ้ำรุงรักษำหน้ำต่ำงบำนกระจก(สป.) 500.00 45/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยกำรช่ำง 500.00 รำคำต่้ำสุด 26 ม.ค. 64 
32 จ้ำงท้ำป้ำยและสื่อสิ่งพิมพ์กำรจัดเก็บ

ภำษี (กองคลัง) 
17,324.00 46/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 17,324.00 รำคำต่้ำสุด 26 ม.ค. 64 
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สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

33 จ้ำงบ้ำรุงรักษำทรัพย์สิน (รถบริกำร
สำธำรณะ) (ศึกษำ) 

20,754.79 47/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต์(บุรีรัมย์
นอกเมือง) 

20,754.79 รำคำต่้ำสุด 26 ม.ค. 64 

34 จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ (รถยนต์ กง 
7636 บร) (สำธำ) 

20,829.69 48/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนำงรอง ผู้
จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ. 

20,829.69 รำคำต่้ำสุด 26 ม.ค. 64 

35 จ้ำงบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
รถหกล้อบรรทุกขยะ (สป.) 

759.70 49/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต์(บุรีรัมย์
นอกเมือง) 

759.70 รำคำต่้ำสุด 26 ม.ค. 64 

36 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
(ศึกษำ) 

500.00 50/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดียร์ คอมพิวเตอร์ 500.00 รำคำต่้ำสุด 26 ม.ค. 64 

37 จัดจ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (สป.) 

500.00 51/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดียร์ คอมพิวเตอร์ 500.00 รำคำต่้ำสุด 26 ม.ค. 64 

38 จ้ำงบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมถนนดิน 
บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2 ม.9  

21,400.00 52/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.วี.ศรีไม้งำม 16,000.00 รำคำต่้ำสุด 26 ม.ค. 64 

39 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์รถยนต์ (สป.) 3,732.70 53/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 3,732.70 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64 
40 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ก่อสร้ำง (สป.) 1,280.00 54/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณไสวรุ่งเรือง 

(มอเตอร์) 
1,280.00 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64 

41 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์รถยนต์ (สป.) 9,330.00 55/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้ำนำจกำรช่ำง 9,330.00 รำคำต่้ำสุด 29 ม.ค. 64 
44 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนสำย

ตรีพัฒนำ 2 ม.9 (เส้นบ้ำนตำอยู่ – 
ถนน คสล.เดิม) 

321,900.00 7/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 601,000.00 รำคำต่้ำสุด 22 ม.ค. 64 

 
 
 



แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์  2564 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเลือกตั้ง 
(สป.) 

103,311.00 31/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 103,311.00 รำคำต่้ำสุด 8 ก.พ. 64 

2 จ้ำงท้ำป้ำยประสำนงำนกำรเลือกตั้ง 
(สป.) 

2,335.00 56/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

2,335.00 รำคำต่้ำสุด 4 ก.พ. 64 

3 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำร
เลือกตั้ง (สป.) 

19,500.00 57/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

19,500.00 รำคำต่้ำสุด 8 ก.พ. 64 

4 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (รถเพ่ือ
กำรเกษตร) (สป.) 

18,700.00 58/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้ำนำจกำรช่ำง 18,700.00 รำคำต่้ำสุด 15 ก.พ. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม  2564 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซื้ออุปกรณต์่ำงๆ ที่ใช้ในกำรเลือกตั้ง 
(สป.) 

176,389.00 32/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 103,311.00 รำคำต่้ำสุด 5 มี.ค. 64 

2 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำฯ
(สำธำ) 

42,000.00 33/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์เอ็มซัพ
พลำย 

42,000.00 รำคำต่้ำสุด 17 มี.ค. 64 

3 ซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (สำธำ) 2,978.00 34/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์เอ็มซัพ
พลำย 

2,978.00 รำคำต่้ำสุด 17 มี.ค. 64 

4 ซื้อแบบพิมพ์และกระดำษพิมพ์ (สป.) 39,942.00 35/2564 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำ
ดินแดน กรมกำรปกครอง 

39,942.00 รำคำต่้ำสุด 17 มี.ค. 64 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ (สป.) 31,400.00 36/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.วีกิจกำรไฟฟ้ำ 31,400.00 รำคำต่้ำสุด 24 มี.ค. 64 
6 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรขำว-ด้ำ (สป.) 32,400.00 5/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โอเอ (ประเทศไทย) จ. 32,400.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 
7 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรขำว-ด้ำ (กอง

คลัง) 
24,840.00 6/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โอเอ (ประเทศไทย) จ. 24,840.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

8 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง (กง 
7636) (สำธำ) 

38,577.78 59/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนำงรอง ผู้
จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ. 

38,577.78 รำคำต่้ำสุด 8 มี.ค. 64 

9 จ้ำงท้ำเสียงประชำสสัมพันธ์พร้อมรถ
ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง (สป.) 

6,000.00 60/2564 เฉพำะเจำะจง นำยอ้ำคำ  เรืองศรี 6,000.00 รำคำต่้ำสุด 15 มี.ค. 64 

10 จ้ำงท้ำตรำยำงเลือกตั้ง (สป.) 630.00 61/2564 เฉพำะเจำะจง นำยพิชัย  บังแสง 630.00 รำคำต่้ำสุด 15 มี.ค. 64 
11 จั้งท้ำตรำยำงบัตรเลือกตั้ง (สป.) 900.00 62/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โรงพิมพ์วินัย 2509 จ. 900.00 รำคำต่้ำสุด 15 มี.ค. 64 
12 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

รณรงค์ป้องกันโรงพิษสุนัขบ้ำ (สำธำ) 
650.00 63/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรรวดอิงค์เจ็ท 650.00 รำคำต่้ำสุด 17 มี.ค. 64 

 



แบบ ขสร.1 
-2- 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

13 จ้ำงท้ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม (สป.) 

22,750.00 64/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 22,750.00 รำคำต่้ำสุด 23 มี.ค. 64 

14 จ้ำงท้ำป้ำย สถำนที่เลือกตั้งฯ (สป.) 7,242.00 65/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

7,242.00 รำคำต่้ำสุด 23 มี.ค. 64 

15 จ้ำงเหมำเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ (เครื่อง
ปั่นไฟ) (สป.) 

3,500.00 66/2564 เฉพำะเจำะจง นำยจ้ำนง สุพรรณ์นอก 3,500.00 รำคำต่้ำสุด 24 มี.ค. 64 

16 จ้ำงท้ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม (สป.) 

4,375.00 67/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 4,375.00 รำคำต่้ำสุด 26 มี.ค. 64 

17 จ้ำงท้ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (สป.) 12,500.00 68/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 12,500.00 รำคำต่้ำสุด 30 มี.ค. 64 
18 จ้ำงตกแต่งสถำนที่ ตำมโครงกำรตีผึ้งฯ 

(สป.) 
38,500.00 69/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐวรำเวดดิ้ง 38,500.00 รำคำต่้ำสุด 30 มี.ค. 64 

19 จ้ำงชุดกำรแสดงพิธีเปิดงำนตีผึ้งฯ 
(สป.) 

14,000.00 70/2564 เฉพำะเจำะจง นำยนพรัตน์  บรรณำลัย 14,000.00 รำคำต่้ำสุด 30 มี.ค. 64 

20 จ้ำงชุดเครื่องเสียงโครงกำรตีผึ้ง (สป.) 5,000.00 71/2564 เฉพำะเจำะจง นำยอ้ำคำ  เรืองศรี 5,000.00 รำคำต่้ำสุด 30 มี.ค. 64 
21 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 

งำนดูแลต้นไม้ สนำมหญ้ำและ
สวนหย่อม (สป.) 

54,000.00 72/2564 เฉพำะเจำะจง นำยรุ่งเพชร  เสี่ยงบุญ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

22 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนดูแลต้นไม้ สนำมหญ้ำและ
สวนหย่อม (สป.) 

54,000.00 73/2564 เฉพำะเจำะจง นำยจ้ำนง  สุพรรณ์นอก 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

 
 



แบบ ขสร.1 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

23 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนบันทึกข้อมูล (สป.) 

54,000.00 74/2564 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์  กิติศักดิ์โสภณ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

24 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (สป.) 

54,000.00 75/2564 เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ  ช่ำงเกวียน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

25 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (สป.) 

54,000.00 76/2564 เฉพำะเจำะจง นำงบัวเรียน  เจริญพันธ์ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

26 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนรักษำควำมปลอดภัย (สป.) 

54,000.00 77/2564 เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ  เสงี่ยมทรัพย์ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

27 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (สป.) 

54,000.00 78/2563 เฉพำะเจำะจง นำยดำวรุ่ง  ศรีตัมภวำ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

28 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (สป.) 

54,000.00 79/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพรรษำ  ธรรมชำต ิ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

29 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (สป.) 

54,000.00 80/2564 เฉพำะเจำะจง นำยมนัส  หลอมนำค 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

30 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนบันทึกข้อมูล (กองคลัง) 

54,000.00 81/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวยุวธิดำ  เค้ำหัน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

31 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนผลิตและพิมพ์เอกสำร (กองคลัง) 

54,000.00 82/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภัครดำ  แซ่ตั้ง 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

 



แบบ ขสร.1 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

32 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (กองคลัง) 

54,000.00 83/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำฎ ยิบประโคน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

33 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (กองคลัง) 

54,000.00 84/2564 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธิพล  สุวรรณหงษ์ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

34 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนผลิตและพิมพ์เอกสำร (ศึกษำ) 

54,000.00 85/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐฑิยำ ธรรมสำร 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

35 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (ศึกษำ) 

54,000.00 86/2564 เฉพำะเจำะจง นำยวำทิน  ตุ้มทอง 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

36 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (ศึกษำ) 

54,000.00 87/2564 เฉพำะเจำะจง นำยกำนต์  ดีล้อม 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

37 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนสถิติข้อมูลสำระสนเทศ (ศึกษำ) 

54,000.00 88/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงกร  ธรรมสำร 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

38 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนสถิติข้อมูลสำระสนเทศ (ศึกษำ) 

54,000.00 89/2564 เฉพำะเจำะจง น.ส.จุฑำลักษณ์ แก้วสีเคน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

39 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (ศึกษำ) 

54,000.00 90/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลี  เนตเพ็ง 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

40 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนท้ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
รำชกำร (ศึกษำ) 

54,000.00 91/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำ  ตำทิบ 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

 



แบบ ขสร.1 
-5- 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

41 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนผลิตและพิมพ์เอกสำร (สำธำ) 

54,000.00 92/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสำววไลพร  เสียงดัง 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

42 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (สำธำ) 

54,000.00 93/2564 เฉพำะเจำะจง นำยอธิวัฒน์  เติดประโคน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

43 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนพำหนะ (สำธำ) 

54,000.00 94/2564 เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพัฒน์ เสือประโคน 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

44 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนดูแลต้นไม้ สนำมหญ้ำและ
สวนหย่อม (กองช่ำง) 

54,000.00 95/2564 เฉพำะเจำะจง นำยวิวัฒน์  ทรงสุริยะกุล 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

45 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนส้ำรวจออกแบบและควบคุมกำร
ก่อสร้ำง (กองช่ำง) 

54,000.00 96/2564 เฉพำะเจำะจง นำยทัศรินทร์  สำยนำค 54,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 มี.ค. 64 

46 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวและจัดระเบียบพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว (บ้ำนผึ้งร้อยรัง) ม.10 โดย
ก่อสร้ำงลำนจอกรถ ก่อสร้ำงห้องน้้ำ
สำธำรณะ 

847,800.00 8/2564 ประกวดรำคำ บ.โชติพิพัฒน์ กำรโยธำ จ. 772,000.00 รำคำต่้ำสุด 17 มี.ค. 64 

 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน  2564 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์ช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ (สป.) 

20,400.00 97/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์
อิงค์เจ็ท 

20,400.00 รำคำต่้ำสุด 7 เม.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม  2564 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 18,718.00 37/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 18,718.00 รำคำต่้ำสุด 19 พ.ค. 64 
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10,160.00 38/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 10,160.00 รำคำต่้ำสุด 19 พ.ค. 64 
3 จ้ำงท้ำป้ำยกำรประชุมสภำ (สป.) 690.00 98/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส สกรีน แอนด์

อิงค์เจ็ท 
690.00 รำคำต่้ำสุด 3 พ.ค. 64 

4 จ้ำงย้ำยเครื่องปรับอำกำศ ศ.พัฒนำ
เด็กเล็ก (ศึกษำ) 

9,000.00 99/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 9,000.00 รำคำต่้ำสุด 5 พ.ค. 64 

5 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่ม (สำธำ) 2,100.00 100/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 2,100.00 รำคำต่้ำสุด 7 พ.ค. 64 
6 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่ม (สำธำ) 2,100.00 101/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 2,100.00 รำคำต่้ำสุด 7 พ.ค. 64 
7 จ้ำงบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 

(เครื่องพ่นหมอกควัน) (สำธำ) 
7,770.00 102/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัญญำชัย 7,770.00 รำคำต่้ำสุด 19 พ.ค. 64 

8 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่ม (สำธำ) 4,200.00 103/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 4,200.00 รำคำต่้ำสุด 21 พ.ค. 64 
9 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 

งำนบันทึกข้อมูล (ศึกษำ) 
36,000.00 104/2564 เฉพำะเจำะจง นำงกนิษฐำ  โตกระโทก 36,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 พ.ค. 64 

10 จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนภำคประชำชน 
งำนส้ำรวจออกแบบและควบคุมกำร
ก่อสร้ำง (กองช่ำง) 

36,000.00 105/2564 เฉพำะเจำะจง ว่ำที่ รต.ปฏิวัติ สวัสดิ์รัมย์ 36,000.00 รำคำต่้ำสุด 31 พ.ค. 64 

 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน  2564 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซื้ออำหำรเสริม (นม) โครงกำรเยียวยำ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ (ศึกษำ) 

98,616.00 39/2564 เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ. 98,616.00 รำคำต่้ำสุด 4 มิ.ย. 64 

2 ซื้อธงชำติไทย ธงอักษรพระนำมำภิไธย 
ส.ท. และวัสดุตกแต่งสถำนที่จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (สป.) 

6,490.00 40/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 6,490.00 รำคำต่้ำสุด 1 มิ.ย. 64 

3 ซื้อสำรเคมีพ่นหมอกควันฯ (สำธำ) 20,250.00 41/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์เอ็ม ซัพ
พลำย 

20,250.00 รำคำต่้ำสุด 10 มิ.ย. 64 

4 ซื้อทรำยก้ำจัดลูกน้้ำยุง (สำธำ) 25,200.00 42/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์เอ็ม ซัพ
พลำย 

25,200.00 รำคำต่้ำสุด 10 มิ.ย. 64 

5 ซื้อถุงยังชีพ (สำธำ) 68,750.00 43/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 68,750.00 รำคำต่้ำสุด 11 มิ.ย. 64 
6 ซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน (ศึกษำ) 47,989.94 44/2564 เฉพำะเจำะจง สหก.โคมนมวังน้้ำเย็น จ. 47,989.94 รำคำต่้ำสุด 11 มิ.ย. 64 
7 น้้ำมันเชื้อเพลิง (น้้ำมันดีเซลและน้้ำมัน

เบนซิน) (สำธำ) 
25,650.00 45/2564 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ้ำกัด (มหำชน) 25,650.00 รำคำต่้ำสุด 18 มิ.ย. 64 

8 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (รถยนต์) 
(สป.) 

10,612.44 106/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 10,612.44 รำคำต่้ำสุด 9 มิ.ย. 64 

9 จ้ำงบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(รถยนต์) (กองคลัง) 

2,689.98 107/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 2,689.98 รำคำต่้ำสุด 10 มิ.ย. 64 

10 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ภำษ๊) (กอง
คลัง) 

1,728.00 108/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 1,728.00 รำคำต่้ำสุด 10 มิ.ย. 64 

11 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (สำธำ) 680.00 109/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 680.00 รำคำต่้ำสุด 18 มิ.ย. 64 
 



แบบ ขสร.1 
-2- 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

12 จ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอก
ควันสำรเคมี (สำธำ) 

4,550.00 110/2564 เฉพำะเจำะจง นำยด้ำรงชัย จันทร์อุ่มเม้ำ 4,550.00 รำคำต่้ำสุด 18 มิ.ย. 64 

13 จ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอก
ควันสำรเคมี (สำธำ) 

4,550.00 111/2564 เฉพำะเจำะจง นำยนิพนธ์  พูนประโคน 4,550.00 รำคำต่้ำสุด 18 มิ.ย. 64 

14 จ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอก
ควันสำรเคมี (สำธำ) 

4,550.00 112/2564 เฉพำะเจำะจง นำยสมจิตต์  ลีหล้ำน้อย 4,550.00 รำคำต่้ำสุด 18 มิ.ย. 64 

15 จ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอก
ควันสำรเคมี (สำธำ) 

4,550.00 113/2564 เฉพำะเจำะจง นำยวีรพล  ค้ำอ่อนศรี 4,550.00 รำคำต่้ำสุด 18 มิ.ย. 64 

16 จ้ำงท้ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่อง 
ดื่มฯ (สำธำ) 

4,550.00 114/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 4,550.00 รำคำต่้ำสุด 23 มิ.ย. 64 

17 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรระบบกำร 
แพทย์ฉุกเฉินฯ (สำธำ) 

240.00 115/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 240.00 รำคำต่้ำสุด 23 มิ.ย. 64 

18 จ้ำงท้ำป้ำยโครงกำรอบรมและศึกษำดู
งำน (สป.) 

240.00 116/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 240.00 รำคำต่้ำสุด 25 มิ.ย. 64 

19 จ้ำงท้ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่อง 
ดื่มโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน 
(สป.) 

1,425.00 117/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 1,425.00 รำคำต่้ำสุด 25 มิ.ย. 64 

20 จ้ำงพำหนะเดินทำงศึกษำดูงำน (สป.) 9,000.00 118/2564 เฉพำะเจำะจง นำงสมบูรณ์  ประวำสุข 9,000.00 รำคำต่้ำสุด 25 มิ.ย. 64 
21 จ้ำงพำหนะเดินทำงศึกษำดูงำน (สป.) 9,000.00 119/2564 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณวิภำ พรมจ้ำปำ 9,000.00 รำคำต่้ำสุด 25 มิ.ย. 64 
22 จ้ำงท้ำอำหำรส้ำหรับผู้กักตัว (สำธำ) 2,100.00 120/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 2,100.00 รำคำต่้ำสุด 30 มิ.ย. 64 

 
 



แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม  2564 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขที่ท า
สัญญา 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา/ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

ราคาที่ตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่
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สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 57,170.00 46/2564 เฉพำะเจำะจง คุณวิทย์อิเล็กทรอนิกส์ 57,170.00 รำคำต่้ำสุด 1 ก.ค. 64 
2 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 13,897.00 47/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนรมิตรวัสดุ 13,897.00 รำคำต่้ำสุด 1 ก.ค. 64 
3 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 26,250.00 48/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 26,250.00 รำคำต่้ำสุด 1 ก.ค. 64 
4 ซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน (ศึกษำ) 75,012.00 49/2564 เฉพำะเจำะจง สหก.โคนมวังน้้ำเย็น จ. 75,012.00 รำคำต่้ำสุด 1 ก.ค. 64 
5 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (ตรำยำง) (กองคลัง) 3,250.00 50/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยเจริญดีไซน์ปริ้นท์ 3,250.00 รำคำต่้ำสุด 14 ก.ค. 64 
6 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (ตรำยำง) (สป.) 2,810.00 51/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยเจริญดีไซน์ปริ้นท์ 2,810.00 รำคำต่้ำสุด 14 ก.ค. 64 
7 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (ตรำยำง) (กองช่ำง) 960.00 52/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยเจริญดีไซน์ปริ้นท์ 960.00 รำคำต่้ำสุด 14 ก.ค. 64 
8 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สวัสดิกำร) 6,498.00 53/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 6,498.00 รำคำต่้ำสุด 27 ก.ค. 64 
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สวัสดิกำร) 8,710.00 54/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 8,710.00 รำคำต่้ำสุด 27 ก.ค. 64 
10 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 3,250.00 55/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 3,250.00 รำคำต่้ำสุด 27 ก.ค. 64 
11 ซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน (ศึกษำ) 192,340.72 56/2564 เฉพำะเจำะจง สหก.โคนมวังน้้ำเย็น จ. 192,340.72 รำคำต่้ำสุด 30 ก.ค. 64 
12 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำทรัพย์สิน (รถ

ตีนตะขำบ) (กองช่ำง) 
12,630.00 121/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธิยนต์ 12,630.00 รำคำต่้ำสุด 1 ก.ค. 64 

13 จ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
บ้ำนผึ้งร้อยรัง (สป.) 

50,000.00 122/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐวรำเวดดิ้ง 50,000.00 รำคำต่้ำสุด 2 ก.ค. 64 

14 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่มผู้กักตัว 
(สำธำ) 

6,300.00 123/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 6,300.00 รำคำต่้ำสุด 5 ก.ค. 64 

15 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่มผู้กักตัว 
(สำธำ) 

4,200.00 124/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 4,200.00 รำคำต่้ำสุด 7 ก.ค. 64 

16 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่มผู้กักตัว 
(สำธำ) 

8,400.00 125/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 8,400.00 รำคำต่้ำสุด 9 ก.ค. 64 
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17 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่มผู้กักตัว 
(สำธำ) 

6,300.00 126/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 6,300.00 รำคำต่้ำสุด 12 ก.ค. 64 

18 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่มผู้กักตัว 
(สำธำ) 

12,600.00 127/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 12,600.00 รำคำต่้ำสุด 13 ก.ค. 64 

19 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่มผู้กักตัว 
(สำธำ) 

29,400.00 128/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 29,400.00 รำคำต่้ำสุด 15 ก.ค. 64 

20 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่มผู้กักตัว 
(สำธำ) 

10,500.00 129/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัญญญำภรโภชนำ 10,500.00 รำคำต่้ำสุด 19 ก.ค. 64 

21 จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 
(เครื่องปรับอำกำศ) (สป.) 

14,800.00 130/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินลำดแอร์ไฟฟ้ำ 14,800.00 รำคำต่้ำสุด 22 ก.ค. 64 

22 จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (เครื่องปรับอำกำศ) 
(สวัสดิกำร) 

1,100.00 131/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝนอิเล็กทริค 1,100.00 รำคำต่้ำสุด 23 ก.ค. 64 

23 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง บ้ำน
หนองปรือ ม.5  

57,000.00 9/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.พนมดงรักก่อสร้ำง 56,500.00 รำคำต่้ำสุด 19 ก.ค. 64 

24 โครงกำรวำงท่อระบำยน้้ำ บ้ำนสำยตรี 
6 เหนือ ม.3 

118,000.00 10/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.พนมดงรักก่อสร้ำง 117,500.00 รำคำต่้ำสุด 19 ก.ค. 64 

25 โครงกำรปรับปรุงถนนดิน บ้ำนสำยตรี
พัฒนำ 3 ม.10 

305,000.00 11/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.พนมดงรักก่อสร้ำง 303,000.00 รำคำต่้ำสุด 19 ก.ค. 64 

26 โครงกำรเสริมขยำยผิวจรำจร บ้ำนสำย
ตรี 7 ม.4 (ทำงเข้ำวัดป่ำพระสบำย) 

20,000 12/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.พนมดงรักก่อสร้ำง 20,000.00 รำคำต่้ำสุด 19 ก.ค. 64 

 



แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม  2564 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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สัญญา 

เหตุผลที่
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สรุป 

วันที่ส าสัญญา 

1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สวัสดิกำร) 22,00.00 57/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 22,00.00 รำคำต่้ำสุด 6 ส.ค. 64 
2 ซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (สวัสดิกำร) 8,00.00 58/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 8,00.00 รำคำต่้ำสุด 6 ส.ค. 64 
3 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สวัสดิกำร) 4,981.00 59/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 4,981.00 รำคำต่้ำสุด 6 ส.ค. 64 
4 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สวัสดิกำร) 520.00 60/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยเจริญดีไซน์ปริ้น 520.00 รำคำต่้ำสุด 6 ส.ค. 64 
5 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 2,748.00 61/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 2,748.00 รำคำต่้ำสุด 16 ส.ค. 64 
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป.) 11,375.00 62/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 11,375.00 รำคำต่้ำสุด 16 ส.ค. 64 
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 9,979.00 63/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 9,979.00 รำคำต่้ำสุด 16 ส.ค. 64 
8 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป.) 19,875.00 64/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 19,875.00 รำคำต่้ำสุด 16 ส.ค. 64 
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำธำ) 11,400.00 65/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 11,400.00 รำคำต่้ำสุด 20 ส.ค. 64 
10 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 1,398.00 66/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 1,398.00 รำคำต่้ำสุด 23 ส.ค. 64 
11 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สำธำ) 8,480.00 67/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 8,480.00 รำคำต่้ำสุด 23 ส.ค. 64 
12 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ศึกษำ) 932.00 68/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุไรลักษณ์น้ำเจริญ 932.00 รำคำต่้ำสุด 23 ส.ค. 64 
13 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 17,914.00 69/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 17,914.00 รำคำต่้ำสุด 25 ส.ค. 64 
14 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้้ำ) 

(สป.) 
30,079.00 132/2564 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงอ๋อ 30,079.00 รำคำต่้ำสุด 9 ส.ค. 64 

15 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่มส้ำหรับผู้
กักตัว (สำธำ) 

27,300.00 133/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้องส้ม 27,300.00 รำคำต่้ำสุด 25 ส.ค. 64 

16 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง (สำธำ) 6,666.47 134/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 6,666.47 รำคำต่้ำสุด 26 ส.ค. 64 
17 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ รถยนต์

ส่วนกลำง (สป.) 
19,023.00 135/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 19,023.00 รำคำต่้ำสุด 26 ส.ค. 64 
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18 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้้ำ) 
(สป.) 

5,500.00 136/2564 เฉพำะเจำะจง ช.ศุทธิรัตน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,500.00 รำคำต่้ำสุด 27 ส.ค. 64 

19 จ้ำงเหมำสถำบันกำรศึกษำเพ่ือกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ (สป.) 

15,000.00 137/2564 เฉพำะเจำะจง สถำบันวิจัยและพัฒนำ ม.
วิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย ์

15,000.00 รำคำต่้ำสุด 30 ส.ค. 64 

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ทำงเข้ำ
แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยุคก่อน
ประวัติศำสตร์วัดป่ำพระสบำย ม.4 

203,800.00 13/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.เอ.เซรำมิค 203,000.00 รำคำต่้ำสุด 11 ส.ค. 64 
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1 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
(สำธำ) 

50,400.00 70/2564 เฉพำะเจำะจง นำงทองใบ  สุขเป็ง 50,400.00 รำคำต่้ำสุด 1 ก.ย. 64 

2 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (รถ
บริกำรสำธำรณะ) 

49,200.00 71/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.กำรยำงประโคนชัย 49,200.00 รำคำต่้ำสุด 6 ก.ย. 64 

3 ซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (กองคลัง) 18,000.00 72/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 18,000.00 รำคำต่้ำสุด 6 ก.ย. 64 
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศึกษำ) 28,300.00 73/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 28,300.00 รำคำต่้ำสุด 10 ก.ย. 64 
5 ซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สป.) 7,000.00 74/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุไรลักษณ์น้ำเจริญ 7,000.00 รำคำต่้ำสุด 14 ก.ย. 64 
6 ซื้อวัสดุกำรเกษตร (สป.) 10,055.00 75/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 10,055.00 รำคำต่้ำสุด 14 ก.ย. 64 
7 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (สป.) 3,746.00 76/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 3,746.00 รำคำต่้ำสุด 17 ก.ย. 64 
8 ซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน (ศึกษำ) 84,987.76 77/2564 เฉพำะเจำะจง สหก.โคนมวังน้้ำเย็น จ. 84,987.76 รำคำต่้ำสุด 20 ก.ย. 64 
9 ซื้ออำหำรเสริม (นม) ศ.พัฒนำเด็กเล็ก

และร.ร.อนุบำลบึงเจริญ (ศึกษำ) 
22,881.32 78/2564 เฉพำะเจำะจง สหก.โคนมวังน้้ำเย็น จ. 22,881.32 รำคำต่้ำสุด 20 ก.ย. 64 

10 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 2,384.00 79/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 2,384.00 รำคำต่้ำสุด 20 ก.ย. 64 
11 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 5,902.00 80/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 5,902.00 รำคำต่้ำสุด 21 ก.ย. 64 
12 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (ศึกษำ) 4,085.00 81/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 4,085.00 รำคำต่้ำสุด 21 ก.ย. 64 
13 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 7,040.00 82/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 7,040.00 รำคำต่้ำสุด 21 ก.ย. 64 
14 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน (สำธำ) 879.00 83/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 879.00 รำคำต่้ำสุด 22 ก.ย. 64 
15 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ศึกษำ) 3,521.00 84/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 3,521.00 รำคำต่้ำสุด 22 ก.ย. 64 
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป.) 20,000.00 85/2564 เฉพำะเจำะจง ช.ศุทธิรัตน์อิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00 รำคำต่้ำสุด 23 ก.ย. 64 
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษำ) 7,560.00 86/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 7,560.00 รำคำต่้ำสุด 23 ก.ย. 64 
18 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 17,564.00 87/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุไรลักษณ์น้ำเจริญ 17,564.00 รำคำต่้ำสุด 23 ก.ย. 64 
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19 ซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (กองคลัง) 4,000.00 88/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 4,000.00 รำคำต่้ำสุด 27 ก.ย. 64 
20 ซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (สป.) 4,900.00 89/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 4,900.00 รำคำต่้ำสุด 29 ก.ย. 64 
21 จ้ำงท้ำอำหำรและเครื่องดื่ม (สำธำ) 12,600.00 138/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้องส้ม 12,600.00 รำคำต่้ำสุด 1 ก.ย. 64 
22 จ้ำงท้ำป้ำยเหล็กกิจกำรสภำ (สป.) 580.00 139/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 580.00 รำคำต่้ำสุด 14 ก.ย. 64 
23 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (รถเพ่ือ

กำรเกษตร) (สป.) 
9,750.00 140/2564 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงอ๋อ 9,750.00 รำคำต่้ำสุด 16 ก.ย. 64 

24 จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำทรัพย์สิน (รถ
ขุดตีนตะขำบ) (กองช่ำง) 

27,240.00 141/2564 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงอ๋อ 27,240.00 รำคำต่้ำสุด 17 ก.ย. 64 

25 จ้ำงท้ำป้ำยอะคริลิคและตัดสติ๊กเกอร์ 
(สป.) 

3,020.00 142/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนกรวดอิงค์เจ็ท 3,020.00 รำคำต่้ำสุด 17 ก.ย. 64 

26 จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำทรัพย์สิน (รถ
ขุดตีนตะขำบ) (กองช่ำง) 

6,620.00 143/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธิยนต์ 6,620.00 รำคำต่้ำสุด 20 ก.ย. 64 

27 จ้ำงบ้ำรุงงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (เครื่องปรับอำกำศ) (กอง
คลัง) 

3,000.00 144/2564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฆษิตแอร์ 3,000.00 รำคำต่้ำสุด 22 ก.ย. 64 

28 จ้ำงบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(รถยนต์ส่วนกลำง) (กองคลัง) 

4,811.26 145/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 4,811.26 รำคำต่้ำสุด 22 ก.ย. 64 

29 จ้ำงซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรัง บ้ำน
สำยตรี 4 เหนือ ม.6 

31,000.00 146/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 30,000.00 รำคำต่้ำสุด 27 ก.ย. 64 

30 จ้ำงบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ (รถยนต์
ส่วนกลำง) (สป.) 

10,659.34 147/2564 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำบุรีรัมย์ จ. 10,659.34 รำคำต่้ำสุด 27 ก.ย. 64 
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31 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนสำย
ตรีพัฒนำ 1 ม.8 (เส้นข้ำงวัดบ้ำนสำย
ตรี 6) 

390,400.00 14/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.เอ.เซรำมิค 390,000.00 รำคำต่้ำสุด 15 ก.ย. 64 

32 โครงกำรซ่อมแซมผิวจรำจรลงหินคลุก 
บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ ม.6 

96,000.00 15/2564 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 65,000.00 รำคำต่้ำสุด 20 ก.ย. 64 

 


