
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ

1 จ้างเหมาท าป้ายวันลอยกระทง 80,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนครศิลป์ ร้านนครศิลป์ - กองการศึกษา
วงเงิน 1,000 บาท วงเงิน 1,000 บาท

2 จ้างเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง 80,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสุนิสา พะกาแก้ว นางสุนิสา พะกาแก้ว - กองการศึกษา
วงเงิน 8,000 บาท วงเงิน 8,000 บาท

3 จ้างเหมาอาการและเคร่ืองด่ืม 80,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี เพชรมาก นางสาวสุมาลี เพชรมาก - กองการศึกษา
วงเงิน 17,500 บาท วงเงิน 17,500 บาท

4 จ้างเหมาจัดสถานท่ี 80,000.00        เฉพาะเจาะจง นางรด คงดี นางรด คงดี - กองการศึกษา
วงเงิน 10,000บาท วงเงิน 10,000 บาท

5 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 87,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกลโอเอ หจก.สหะกลโอเอ - กองคลัง
วงเงิน 87,500 บาท วงเงิน 87,500 บาท

6 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมมแซมถนนลงหินคลุก ม.10 110,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประสบ สายดวง นายประสบ สายดวง - กองช่าง
วงเงิน 108,000 บาท วงเงิน 108,000 บาท

7 จ้างงเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.8 110,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเดช แป้นประคน นายเดช แป้นประโคน - กองช่าง
วงเงิน 108,000 บาท วงเงิน 108,000 บาท

8 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.4 60,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประสบ สายดวง นายประสบ สายดวง - กองช่าง
วงเงิน 60,000 บาท วงเงิน 60,000 บาท

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,242.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกลโอเอ หจก.สหะกลโอเอ - กองคลัง
วงเงิน 7,242 บาท วงเงิน 7,242 บาท

10 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.7 160,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเดช  แป้นประโคน นายเดช  แป้นประโคน - กองช่าง
วงเงิน 160,000 บาท วงเงิน 160,000 บาท

11 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี 470,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เหรียญทองการส ารวจ บริษัท เหรียญทองการส ารวจ - กองคลัง
วงเงิน 470,000 บาท วงเงิน 470,000 บาท

12 จัดซ้ือเรือท้องแบน 450,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เมดิคอล หจก.บุรีรัมย์เมดิคอล - ส านักปลัด
วงเงิน 450,000 บาท วงเงิน 450,000 บาท

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์ บุรีรัมย์ หจก.ธิติวัฒน์ บุรีรัมย์ - กองสวัสดิการสังคม

วงเงิน 12,758 บาท วงเงิน 12,758 บาท

14 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 200,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  ลายสนธิ นางสาวสุวรรณา  ลายสนธิ - กองสวัสดิการสังคม

วงเงิน 200,000 บาท วงเงิน 200,000 บาท

15 จ้างเหมาท าใบประกาศวันคนพิการ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนครศิลป์ ร้านนครศิลป์ - กองสวัสดิการสังคม

วงเงิน 6,000 บาท วงเงิน 6,000 บาท

16 จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา ลายสนธิ นางสาวสุวรรณา ลายสนธิ - กองสวัสดิการสังคม
วงเงิน 20,000 บาท วงเงิน 20,000 บาท

17 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกล โอเอ หจก.สหะกล โอเอ - กองคลัง
วงเงิน 1,000 บาท วงเงิน 1,000 บาท

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกล โอเอ หจก.สหะกล โอเอ - กองคลัง
วงเงิน 10,775 บาท วงเงิน 10,775 บาท

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกล โอเอ หจก.สหะกล โอเอ - กองคลัง
วงเงิน 14,600 บาท วงเงิน 14,600 บาท

หมายเหตุ
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