
แบบ ขสร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรอบเดือนตุลาคม  2564 
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขท่ีทํา
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา/ผูท่ี
ไดรับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงทํา
สัญญา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันท่ีสําสัญญา 

1 ซ้ือวัสดุกอสราง (สป.) 28,555.00 1/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม เมกามารท จํากัด 28,555.00 ราคาต่ําสุด 26 ต.ค. 64 
2 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศึกษา) 60,943.97 2/2565 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น 

จํากัด 
60,943.97 ราคาต่ําสุด 29 ต.ค. 64 

3 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด.,อนุบาล 
(ศึกษา) 

22,293.04 3/2565 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น 
จํากัด 

22,293.04 ราคาต่ําสุด 29 ต.ค. 64 

4 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานดูแลตนไม สนามหญาและ
สวนหยอม (สป.) 

54,000.00 1/2565 เฉพาะเจาะจง นายรุงเพชร  เสี่ยงบุญ 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

5 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานดูแลตนไม สนามหญาและ
สวนหยอม (สป.) 

54,000.00 2/25645 เฉพาะเจาะจง นายจํานง  สุพรรณนอก 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

6 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานบันทึกขอมูล (สป.) 

54,000.00 3/2565 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ  กิติศักดิ์โสภณ 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

7 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานพาหนะ (สป.) 

54,000.00 4/2565 เฉพาะเจาะจง นายมานะ  ชางเกวียน 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

8 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานรักษาความปลอดภัย (สป.) 

54,000.00 5/2565 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  เสง่ียมทรัพย 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

9 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานพาหนะ (สป.) 

54,000.00 6/2565 เฉพาะเจาะจง นายดาวรุง  ศรีตัมภวา 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 
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ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 
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วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา/ผูท่ี
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เหตุผลท่ี
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สรุป 

วันท่ีสําสัญญา 

10 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานทําความสะอาดอาคารสถานท่ี
ราชการ (สป.) 

54,000.00 7/2565 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา  ธรรมชาต ิ 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

11 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานทําความสะอาดอาคารสถานท่ี
ราชการ (สป.) 

54,000.00 8/2565 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  หลอมนาค 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

12 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานบันทึกขอมูล (กองคลัง) 

54,000.00 9/2565 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวธิดา  เคาหัน 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

13 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานผลิตและพิมพเอกสาร (กองคลัง) 

54,000.00 10/2565 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัครดา  แซตั้ง 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

14 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานทําความสะอาดอาคารสถานท่ี
ราชการ (กองคลัง) 

54,000.00 11/2565 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาฎ ยิบประโคน 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

15 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานพาหนะ (กองคลัง) 

54,000.00 12/2565 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล  สุวรรณหงษ 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

16 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานสํารวจออกแบบและควบคุมการ
กอสราง (กองชาง) 

54,000.00 13/2565 เฉพาะเจาะจง นายทัศรินทร  สายนาค 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

17 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานสํารวจออกแบบและควบคุมการ
กอสราง (กองชาง) 

54,000.00 14/2565 เฉพาะเจาะจง วาท่ีร.ต.ปฏิวัติ สวัสดิ์รัมย 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 
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18 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานบันทึกขอมูล (ศึกษา) 

54,000.00 15/2565 เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา  โตกระโทก 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

19 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานผลิตและพิมพเอกสาร (ศึกษา) 

54,000.00 16/2565 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฑิยา ธรรมสาร 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

20 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานพาหนะ (ศึกษา) 

54,000.00 17/2565 เฉพาะเจาะจง นายวาทิน  ตุมทอง 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

21 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานพาหนะ (ศึกษา) 

54,000.00 18/2565 เฉพาะเจาะจง นายกานต  ดีลอม 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

22 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานสถิติขอมูลสาระสนเทศ (ศึกษา) 

54,000.00 19/2565 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกร  ธรรมสาร 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

23 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานสถิติขอมูลสาระสนเทศ (ศึกษา) 

54,000.00 20/2565 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ แกวสีเคน 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

24 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานทําความสะอาดอาคารสถานท่ี
ราชการ (ศึกษา) 

54,000.00 21/2565 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลี  เนตเพ็ง 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

25 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานทําความสะอาดอาคารสถานท่ี
ราชการ (ศึกษา) 

54,000.00 22/2565 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา  ตาทิบ 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

26 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานผลิตและพิมพเอกสาร (สาธา) 

54,000.00 23/2565 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  เสียงดัง 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

27 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานพาหนะ (สาธา) 

54,000.00 24/2565 เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน  เติดประโคน 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 
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28 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานพาหนะ (สาธา) 

54,000.00 25/2565 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพัฒน เสือประโคน 54,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

29 ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สป.) 160,000.00 1/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) 

160,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

30 ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น               
(กองคลัง) 

70,000.00 2/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) 

70,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

31 ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ศึกษา) 80,000.00 3/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) 

80,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

32 ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สาธา) 30,000.00 4/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) 

30,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

33 ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น โครง 
การระบบการแพทยฉุกเฉิน (สาธา) 

40,000.00 5/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) 

40,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

34 ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น          
(กองชาง) 

20,000.00 6/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) 

20,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานสาย
ตรี 7 ม.4 (ซอยหนาศาลากลาง
หมูบานถึงบานนายสุชาติ) 

140,500.00 1/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 140,000.00 ราคาต่ําสุด 19 ต.ค. 64 

36 โครงการกอสรางถนน คสล. บานสาย
ตรี 8 ใต ม.12 (เสนทางเขากลาง
หมูบาน) 

351,800.00 2/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 351,000.00 ราคาต่ําสุด 19 ต.ค. 64 
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37 โครงการกอสรางถนน คสล. บานสาย
ตรีพัฒนา 2 ม.9 (เสนบายนายรับ 
เมียดประโคนไปทางทิศตะวันตก) 

299,400.00 3/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.พนมดงรักกอสราง 299,000.00 ราคาต่ําสุด 20 ต.ค. 64 

38 โครงการกอสรางถนน คสล. บานสาย
ตรีพัฒนา 3 ม.10 (เสนขางบานผูใหญ
มังกร  จีนเกา) 

351,600.00 4/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.พนมดงรักกอสราง 351,000.00 ราคาต่ําสุด 20 ต.ค. 64 

39 เชาพ้ืนท่ีเก็บขอมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (สป.) 

6,500.00 1/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กบีซูชั่น จํากัด 6,500.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

40 เชาพ้ืนท่ีเว็บไซต (สป.) 6,000.00 2/2565 เฉพาะเจาะจง รานอีสาณบุรีไอที 6,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 
41 เชาเครื่องถายเอกสารขาว-ดํา (สป.) 45,000.00 3/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 
45,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 

42 เชาเครื่องถายเอกสารขาว-ดํา (คลัง) 30,000.00 4/2565 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

30,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ต.ค. 64 
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1 ซ้ือวัสดุ อุปกรณฝกอบรมฯ (สป.) 140,990.00 4/2565 เฉพาะเจาะจง รานเปรมสุดาพาณิชย 140,990.00 ราคาต่ําสุด 12 พ.ย. 64 
2 ซ้ือบอผาใบสําเร็จรูป พันธุปลา อาหาร

ปลา ตามโครงการอบรมฯ (สวัสดิการ) 
276,400.00 5/2565 เฉพาะเจาะจง รานโชควิมลการเกษตร 276,400.00 ราคาต่ําสุด 26 พ.ย. 64 

3 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศึกษา) 55,666.80 6/2565 เฉพาะเจาะจง สหก.โคนมวังน้ําเย็น จ. 55,666.80 ราคาต่ําสุด 30 พ.ย. 64 
4 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. (ศึกษา) 21,056.00 7/2565 เฉพาะเจาะจง สหก.โคนมวังน้ําเย็น จ. 21,056.00 ราคาต่ําสุด 30 พ.ย. 64 
5 จางซอมบํารุงรถยนต กง 7636 (สาธา) 13,060.00 26/2565 เฉพาะเจาะจง รานศิริยางแดง 13,060.00 ราคาต่ําสุด 25 พ.ย. 64 
6 จางทําอาหาร อาหารวางพรอม

เครื่องดื่ม โครงการอบรมฯ  (สป.) 
11,840.00 27/2565 เฉพาะเจาะจง รานชัญญญาภรโภชนา 11,840.00 ราคาต่ําสุด 25 พ.ย. 64 

7 ถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก (สป.) 3,000.00 28/2565 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียโฟโต 3,000.00 ราคาต่ําสุด 25 พ.ย. 64 
8 จางทําอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม โครงการอบรม ฯ 
(สวัสดิการ) 

14,500.00 29/2565 เฉพาะเจาะจง ครัวคุณกุง สาขา 2 14,500.00 ราคาต่ําสุด 26 พ.ย. 64 

9 จางทําเอกสารประกอบการอบรมฯ 
(สวัสดิการ) 

5,000.00 30/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒนบุรีรัมย 5,000.00 ราคาต่ําสุด 26 พ.ย. 64 

10 จางยายหอถังประปา บานหนองปรือ 
ม.5 (กองชาง) 

18,000.00 5/2565 เฉพาะเจาะจง ธนาธรเครน 18,000.00 ราคาต่ําสุด 11 พ.ย. 64 

 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรอบเดือนธันวาคม  2564 
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขท่ีทํา
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา/ผูท่ี
ไดรับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงทํา
สัญญา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันท่ีสําสัญญา 

1 ซ้ือวัสดุจราจร (สป.) 21,600.00 12/2565 เฉพาะเจาะจง บ.นาซาไฟรโปรดักสฺ
แอนดซฟตี้ จ. 

21,600.00 ราคาต่ําสุด 24 ธ.ค. 64 

2 ซ้ือวัสดุปองกันเชื้อไวรัสฯ (สป.) 5,443.00 13/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒนบุรีรัมย 5,443.00 ราคาต่ําสุด 24 ธ.ค. 64 
3 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศึกษา) 109,063.50 14/2565 เฉพาะเจาะจง สหก.โคนมวังน้ําเย็น จ. 109,063.50 ราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 64 
4 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. (ศึกษา) 41,059.20 15/2565 เฉพาะเจาะจง สหก.โคนมวังน้ําเย็น จ. 41,059.20 ราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 64 
5 จางขยายเขตประปาหมูบาน บานสาย

ตรี 6 ม.3 เชื่อม บานบึงเกา ม.2         
(กองชาง) 

17,700.00 32/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 17,000.00 ราคาต่ําสุด 9 ธ.ค. 64 

6 จางทําปายการจัดเก็บภาษี (กองคลัง) 1,728.00 33/2565 เฉพาะเจาะจง รานบานกรวดอิงคเจ็ท 1,728.00 ราคาต่ําสุด 21 ธ.ค. 64 
7 จางติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (สป.) 36,600.00 34/2565 เฉพาะเจาะจง รานบานกรวดจาน

ดาวเทียม กลองวงจรปด 
36,600.00 ราคาต่ําสุด 21 ธ.ค. 64 

8 จางทําปายโครงการปองกันอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปใหม (สป.) 

22,950.00 35/2565 เฉพาะเจาะจง รานพีเอส สกรียน แอนด 
อิงคเจ็ท 

22,950.00 ราคาต่ําสุด 24 ธ.ค. 64 

9 จางปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตตําบล
บึงเจริญ 

200,000.00 6/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 150,000.00 ราคาต่ําสุด 9 ธ.ค. 64 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัดผิว
จราจรหินคลุก บานสายตรีพัฒนา 1 
ม.8 

184,000.00 7/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 184,000.00 ราคาต่ําสุด 9 ธ.ค. 64 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. บานสาย
ตรี 4 เหนือ ม.6 (สายทางบานนายสุ
ชาติ ราศีทอง) 

351,600.00 8/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 350,000.00 ราคาต่ําสุด 9 ธ.ค. 64 



แบบ ขสร.1 
-2- 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขท่ีทํา
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา/ผูท่ี
ไดรับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงทํา
สัญญา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันท่ีสําสัญญา 

12 โครงการกอสรางถนน คสล. บานบึง
เจริญ ม.1 (จากบานนางเน็ง นามวงศ 
ไปวัดปาพระสบาย) 

305,300.00 9/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 305,000.00 ราคาต่ําสุด 9 ธ.ค. 64 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. บานสาย
ตรี 4 ใต ม.7 (เสนบานนายสงวน ชื่น
อุรา ถึง บานนางเขียว เกยดอน) 

285,800.00 10/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ (2015) 285,000.00 ราคาต่ําสุด 9 ธ.ค. 64 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. บร.ถ. 
270053 สามแยกศาลาบานสายตรี
พัฒนา 3 ม.10 ถึงประปา ม.10 

615,200.00 11/2565 e-bidding หจก.บุญเจริญ (2015) 614,000.00 ราคาต่ําสุด 21 ธ.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรอบเดือนมกราคม  2565 
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขท่ีทํา
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา/ผูท่ี
ไดรับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงทํา
สัญญา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันท่ีสําสัญญา 

1 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานบันทึกขอมูล (สป.) 

26,129.00 36/2565 เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒนธิกร คะโลรัมย 26,129.00 ราคาต่ําสุด 4 ม.ค. 65 

2 จางซอมแซมทรัพยสินรถยนต
สวนกลาง กธ 8522 (กองคลัง) 

1,535.00 37/2565 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาบุรีรัมย จ. 1,535.00 ราคาต่ําสุด 4 ม.ค. 65 

3 จางเหมาบริการแรงงานภาคประชาชน 
งานสํารวจและออกแบบ (สป.) 

18,000.00 38/2565 เฉพาะเจาะจง นายหิรัญ คําหงษสา 18,000.000 ราคาต่ําสุด 31 ม.ค. 65 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. บร.ถ. 
27-0067 บานสายตรี 6 ใต (สายทาง
เสนไปสวนปาแปลงท่ี 5) 

3,212,900.00 12/2565 e-bidding หจก.บุญเจริญ (2015) 2,535,000.00 ราคาต่ําสุด 21 ม.ค. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรอบเดือนกุมภาพันธ  2565 
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขท่ีทํา
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา/ผูท่ี
ไดรับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงทํา
สัญญา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันท่ีสําสัญญา 

1 จัดซ้ือสัญญาณไฟเตือนฉุกเฉินและไฟ
สองสวางพรอมติดตั้งใหกับรถตู
พยาบาล (สาธา) 

10,000.00 16/2565 เฉพาะเจาะจง ช.ศุทธิรัตนอิเล็กทรอนิกส 10,000.00 ราคาต่ําสุด 9 ก.พ. 65 

2 จัดซ้ือวัสดุกอสราง (ศึกษา) 21,440.00 17/2565 เฉพาะเจาะจง รานอุไรลักษณนําเจริญ 21,440.00 ราคาต่ําสุด 9 ก.พ. 65 
3 จัดซ้ือถุงยังชีพในการบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนเนื่องจาก
อัคคีภัย (รานยิ่งคุณพาณิชย) 

700.00 18/2565 เฉพาะเจาะจง รานยิ่งคุณพาณิชย 700.00 ราคาต่ําสุด 15 ก.พ. 65 

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 11,400.00 19/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒนบุรีรัมย 11,400.00 ราคาต่ําสุด 21 ก.พ. 65 
5 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 14,410.00 20/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒนบุรีรัมย 14,410.00 ราคาต่ําสุด 21 ก.พ. 65 
6 จางบํารุงรักษาและเคลื่อนยายครุภัณฑ 

เครื่องปรับอากาศ (สป.) 
7,000.00 39/2565 เฉพาะเจาะจง รานหินลาดแอรไฟฟา 7,000.00 ราคาต่ําสุด 1 ก.พ. 65 

7 จางบํารุงรักษาครุภัณฑ 
เครื่องปรับอากาศ (สป.) 

1,800.00 40/2565 เฉพาะเจาะจง รานหินลาดแอรไฟฟา 1,800.00 ราคาต่ําสุด 1 ก.พ. 65 

8 จางบํารุงรักษาสัญญาณเตือนฉุกเฉิน
รถตูพยาบาล (สาธา) 

29,000.00 41/2565 เฉพาะเจาะจง ช.ศุทธิรัตนอิเล็กทรอนิกส 29,000.00 ราคาต่ําสุด 9 ก.พ. 65 

9 จางซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เครื่องปรับอากาศ (ศึกษา) 

10,300.00 42/2565 เฉพาะเจาะจง รานโฆษิตแอร 10,300.00 ราคาต่ําสุด 9 ก.พ. 65 

10 จางบํารุงรักษาครุภัณฑ
เครื่องปรับอากาศ (สวัสดิการ) 

3,800.00 43/2565 เฉพาะเจาะจง หินลาดแอร 3,800.00 ราคาต่ําสุด 9 ก.พ. 65 

11 จางบํารุงรักษาครุภัณฑ
รถจักรยานยนต (สป.) 

1,830.00 44/2565 เฉพาะเจาะจง คุณไสวรุงเรือง (มอเตอร) 1,830.00 ราคาต่ําสุด 21 ก.พ. 65 



แบบ ขสร.1 
-2- 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขท่ีทํา
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา/ผูท่ี
ไดรับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงทํา
สัญญา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันท่ีสําสัญญา 

12 จางบํารุงรักษาและซอมแซม
รถจักรยานยนต (สาธา) 

1,610.00 45/2565 เฉพาะเจาะจง คุณไสวรุงเรือง (มอเตอร) 1,610.00 ราคาต่ําสุด 21 ก.พ. 65 

13 จางซอมแซมบํารุงรักษารถกระเชา
ไฟฟา (กองชาง) 

33,110.00 46/2565 เฉพาะเจาะจง ภูธรเจริญยางยนต 33,110.00 ราคาต่ําสุด 21 ก.พ. 65 

14 จางซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินรถ
ขุดตีนตะขาบ (กองชาง) 

6,640.00 47/2565 เฉพาะเจาะจง อูชางออ 6,640.00 ราคาต่ําสุด 21 ก.พ. 65 

15 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
สําหรับ ร.ร.อนุบาลบึงเจริญและ ศพด. 
(มี.ค. – พ.ค.) (ศึกษา) 

85,081.60 7/2565 เฉพาะเจาะจง สหก.โคนมวังน้ําเย็น จ. 85,081.60 ราคาต่ําสุด 28 ก.พ. 65 

16 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
สําหรับ ร.ร.สังกัด สพฐ. (มี.ค. – พ.ค.) 
(ศึกษา) 

225,998.00 8/2565 เฉพาะเจาะจง สหก.โคนมวังน้ําเย็น จ. 225,998.00 ราคาต่ําสุด 28 ก.พ. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขสร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรอบเดือนมีนาคม  2565 
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขท่ีทํา
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา/ผูท่ี
ไดรับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงทํา
สัญญา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันท่ีสําสัญญา 

1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (สป.) 4,260.00 21/2565 เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญดีไซนปริ้นท 4,260.00 ราคาต่ําสุด 7 มี.ค. 65 
2 จัดซ้ือวัสด ุอุปกรณตามโครงการสง 

เสริมการสรางจิตสํานึกชุมชนฯ (สป.) 
7,100.00 22/2565 เฉพาะเจาะจง ยิ่งคุณพาณิชย 7,100.00 ราคาต่ําสุด 7 มี.ค. 65 

3 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) 12,000.00 23/2565 เฉพาะเจาะจง คุณวิทยอิเล็กทรอนิกส 12,000.00 ราคาต่ําสุด 7 มี.ค. 65 
4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) 5,300.00 24/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒนบุรีรัมย 5,300.00 ราคาต่ําสุด 17 มี.ค. 65 
5 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง (สป.) 7,980.00 25/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒนบุรีรัมย 7,980.00 ราคาต่ําสุด 17 มี.ค. 65 
6 จางทําปายนิทรรศการและปาย

โครงการสง เสริมการสรางจิตสํานึก
ชุมชนฯ (สป.) 

7,700.00 48/2565 เฉพาะเจาะจง พีเอส สกรีน แอนดอิงค
เจ็ท 

7,700.00 ราคาต่ําสุด 7 มี.ค. 65 

7 จางจัดสถานท่ีตามโครงการสง เสริม
การสรางจิตสํานึกชุมชนฯ (สป.) 

6,000.00 49/2565 เฉพาะเจาะจง นายวีรพล  คําออนศรี 6,000.00 ราคาต่ําสุด 11 มี.ค. 65 

8 จางจัดทําอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มตามโครงการสง เสริมการ
สรางจิตสํานึกชุมชนฯ (สป.) 

15,000.00 50/2565 เฉพาะเจาะจง รานชัญญญาภรโภชนา 15,000.00 ราคาต่ําสุด 15 มี.ค. 65 

9 จางจัดทําปายไวนิลโครงการสงเสริม
การพัฒนารูปแบบบูรณาการฯ 
(สวัสดิการ) 

720.00 51/2565 เฉพาะเจาะจง พีเอส สกรีน แอนดอิงค
เจ็ท 

720.00 ราคาต่ําสุด 15 มี.ค. 65 

10 จางทําอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มตามโครงการสงเสริมการ
พัฒนารูปแบบบูรณาการฯ (สวัสดิการ) 

26,640.00 52/2565 เฉพาะเจาะจง รานชัญญญาภรโภชนา 26,640.00 ราคาต่ําสุด 15 มี.ค. 65 
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ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

เลขท่ีทํา
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา/ผูท่ี
ไดรับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงทํา
สัญญา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

วันท่ีสําสัญญา 

11 จางปนเครื่องเคลือบจําลองและปนรูป
นักษัตร (เสือ) (ศึกษา) 

30,000.00 53/2565 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  ทวยไธสง 30,000.00 ราคาต่ําสุด 23 มี.ค. 65 

12 จางตกแตงขบวนรถเครื่องเคลือบ
จําลองและขบวนรถนักษัตร (เสือ) 
(ศึกษา) 

60,000.00 54/2565 เฉพาะเจาะจง นางศุภณิษา สุวรรณะหงษ 60,000.00 ราคาต่ําสุด 23 มี.ค. 65 

13 จางตกแตงขบวนรถ “ยอนยุควันวาน 
สําราญงานวัด” (ศึกษา) 

30,000.00 55/2565 เฉพาะเจาะจง นางพรเพ็ญ  โคตรดี 30,000.00 ราคาต่ําสุด 23 มี.ค. 65 

14 จางจัดทําซุมภูมิปญญาทองถ่ิน ของดี
บานฉัน (ศึกษา) 

60,200.00 56/2565 เฉพาะเจาะจง นายอําคา  เรืองศรี 60,200.00 ราคาต่ําสุด 24 มี.ค. 65 

15 จางเหาแตงตัวเทพี ผูถือปายและ
นางรําพรอมชุด (ศึกษา) 

49,800.00 57/2565 เฉพาะเจาะจง รานณัฐวราเวดดิ้ง 49,800.00 ราคาต่ําสุด 25 มี.ค. 65 

16 จางเหมารถแหท่ีใชในงานเครื่อง
เคลือบฯ (ศึกษา) 

20,000.00 58/2565 เฉพาะเจาะจง นายไกรศร  ชัยหมก 20,000.00 ราคาต่ําสุด 25 มี.ค. 65 

17 จางทําปายประชาสัมพันธรับสมัคร
นักเรียนของ ศพด. (ศึกษา) 

1,728.00 59/2565 เฉพาะเจาะจง รานบานกรวดอิงคเจ็ท 1,728.00 ราคาต่ําสุด 29 มี.ค. 65 

18 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.2 บาน
บึงเกา (กองชาง) 

3,075,300.00 14/2565 E-bidding หจก.บุญเจริญ(2015) 2,215,000.00 ราคาต่ําสุด 4 มี.ค. 65 

19 โครงการยกระดับถนนดินบานสายตรี 
4 ใต ม.7 (กองชาง) 

218,000.00 15/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ(2015) 212,000.00 ราคาต่ําสุด 21 มี.ค. 65 

20 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือ
การเกษตร บานสายตรีพัฒนา 3 ม.10 
(กองชาง) 

205,000.00 16/2565 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญ(2015) 206,000.00 ราคาต่ําสุด 21 มี.ค. 65 
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