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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ 

ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
1 จา้งเหมารถ(รถปรับ

อากาศ)โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
วนัท่ี 3-4 มี.ค.65 

26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัณิชา จนัทร์ล้ิม 26,000 น.ส.ณฐัณิชา จนัทร์ล้ิม 26,000 ราคาต ่าสุด 65/2565 
1 มี.ค.65 

2 จา้งเหมาซ่อมแซม
บ ารุงรักษา รถน ้ า 
(ส านกัปลดั) 

65,516.10 65,516.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ไฟร์ เทค จ ากดั 65,516.10 บริษทั เอม็ไฟร์ เทค จ ากดั 65,516.10 ราคาต ่าสุด 66/2565 
1 มี.ค.65 

3 จา้งเหมา
บุคคลภายนอก
ประจ าเดือน 
มีนาคม 2565  

4,225 4,225 เฉพาะเจาะจง นายเชียร  อา้ยวงค ์ 4,225 นายเชียร  อา้ยวงค ์ 4,225 ราคาต ่าสุด 67/2565 
1 มี.ค.65 

4 จา้งเหมา
บุคคลภายนอก 
ประจ าเดือน 
มีนาคม 2565 

7,150 7,150 เฉพาะเจาะจง นายวรีะ สโรรัมย ์ 7,150 นายวรีะ สโรรัมย ์ 7,150 ราคาต ่าสุด 68/2565 
1 มี.ค.65 

5 จา้งเหมาซ่อมแซม
ถนนดิน หมู่ท่ี 3 

260,000 260,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภราภรณ์ มีนาเขต 260,000 น.ส.ศุภราภรณ์ มีนาเขต 260,000 ราคาต ่าสุด 69/2565 
2 มี.ค.65 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ 

ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
6 จา้งเหมาจดั

ท าอาหารกลางวนั 
ศพด.ขยุมี.ค.65 
(กองการศึกษา) 

21,252 21,252 เฉพาะเจาะจง นางเตียน จิตเงินมะดนั 21,252 นางเตียน จิตเงินมะดนั 21,252 ราคาต ่าสุด 70/2565 
4 มี.ค.65 

7 จา้งเหมาจดั
ท าอาหารกลางวนั 
ศพด.หนองไผมี่.ค.
65 (กองการศึกษา) 

7,728 7,728 เฉพาะเจาะจง นางเตียน จิตเงินมะดนั 7,728 นางเตียน จิตเงินมะดนั 7,728 ราคาต ่าสุด 71/2565 
4 มี.ค.65 

8 จา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างระบบการ
ระบายน ้ าบ่อพกัราง
ระบายน ้ าซอยนาง
สมยั ทองไทย 

384,000 384,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอส แมชชัน่เนอร่ี 384,000 บ.เอสยเูอส แมชชัน่เนอร่ี 384,000 ราคาต ่าสุด 72/2565 
10 มี.ค.65 

9 จา้งเหมาจดัท าตรา
ยาง นางสุนนัทา 
เทนไธสง(สป) 

180 180 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ 180 ร้านพิภพการพิมพ ์ 180 ราคาต ่าสุด 73/2565 
14 มี.ค.65 

10 จา้งเหมาจดัท าป้าย 
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
(ส านกัปลดั) 

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ 900 ร้านพิภพการพิมพ ์ 900 ราคาต ่าสุด 74/2565 
17 มี.ค.65 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ 

ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
11 จา้งเหมาจดัท าตรา

ยาง(กองคลงั) 
980 980 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ 980 ร้านพิภพการพิมพ ์ 980 ราคาต ่าสุด 75/2565 

18 มี.ค.65 
12 จา้งเหมาซ่อมแซม

เล่ือยโซ่ยนต ์
(กองช่าง) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท 2,700 บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท 2,700 ราคาต ่าสุด 76/2565 
21 มี.ค.65 

13 จา้งเหมารถขดุ
ตีนตะขาบ 
(กองช่าง) 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิราวรรณ โพยนอก 12,000 น.ส.นิราวรรณ โพยนอก 12,000 ราคาต ่าสุด 77/2565 
22 มี.ค.65 

14 จา้งเหมาจดั
ท าอาหารประชุม
สภาสมยัวสิามญั1 
(ส านกัปลดั) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์แมวทอง 3,000 รุ่งโรจน์แมวทอง 3,000 ราคาต ่าสุด 78/2565 
23 มี.ค.65 

15 จา้งเหมาจดัหา
เคร่ืองเสียง ตาม

โครงการบวงสรวง
ทา้วสุรนารี ปี 65 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรัลชนา ค าดว้ง 12,000 น.ส.สรัลชนา ค าดว้ง 12,000 ราคาต ่าสุด 79/2565 
23 มี.ค.65 

16 จา้งเหมาบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 
(กองช่าง) 

36,800 36,800 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพร คอน
สตรัคชัน่ 

36,800 หจก.จินตพร คอน
สตรัคชัน่ 

36,800 ราคาต ่าสุด 80/2565 
25 มี.ค.65 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ 

ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
17 จา้งเหมาบ ารุงรักษา

และซ่อมแซมเคร่ือง
ปร้ิน 

(กองการศึกษา) 

1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์คูเมือง 1,490 หจก.บุรีรัมย ์คูเมือง 1,490 ราคาต ่าสุด 81/2565 
25 มี.ค.65 

18 จา้งเหมาบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมเคร่ือง
คอม(กองช่าง) 

450 450 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์คูเมือง 450 หจก.บุรีรัมย ์คูเมือง 450 ราคาต ่าสุด 82/2565 
28 มี.ค.65 

19 จา้งเหมาบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม

รถยนตส่์วนกลาง 
ผว 8324 

(ส านกัปลดั) 

53,970.80 53,970.80 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงยนต ์ 53,970.80 หจก.คิงยนต ์ 53,970.80 ราคาต ่าสุด 83/2565 
29 มี.ค.65 

 
 
 
             
 

 
 
 


