
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ

1 จัดซ้ืออุปกรณ์ใช้ในการเลือกต้ัง 400,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.จ.ีเอ็ม.เทรดด้ิง หจก.จ.ีเอ็ม.เทรดด้ิง - ส านักปลัด
วงเงิน 36,950  บาท วงเงิน 36,950  บาท

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 30,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์ หจก.ธติิวฒัน์ - กองสวสัดิการ
วงเงิน 3,825  บาท วงเงิน 3,825  บาท

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิวฒัน์ หจก.ธติิวฒัน์ - กองสวสัดิการ
วงเงิน 7,770  บาท วงเงิน 7,770  บาท

4 จัดซ้ืออาหารเสริมนม 2,121,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สหกรโคนม หจก.สหกรโคนม - กองศึกษา
วงเงิน 209,967  บาท วงเงิน 209,967  บาท

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 400,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สนั่นซาวด์ บริษัท สนั่นซาวด์ - ส านักปลัด
วงเงิน 13,520 บาท วงเงิน 13,520 บาท

6 จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม 10,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณา ลายสนธิ น.ส.สุวรรณา ลายสนธิ - กองสวสัดิการ
วงเงิน 6,000บาท วงเงิน 6,000บาท

7 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการ 10,000.00        เฉพาะเจาะจง นายจ าเริญ อารีย์ นายจ าเริญ อารีย์ - กองสวสัดิการ
วงเงิน 1,000 บาท วงเงิน 1,000 บาท

8 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทกุน้ า บท 7336 บร 209,470.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งคาร์แคร์  บริษัท กิจวสัิย จ ากัด - ส านักปลัด
วงเงิน 6,800 บาท วงเงิน 6,800 บาท

หมายเหตุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2564
เทศบาลต าบลโคกขมิน้ ต าบลโคกขมิน้ อ าเภอพลับพลาชยั จังหวัดบุรรีมัย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก



9 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 100,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโรงพิมพ์วนิัย บริษัทโรงพิมพ์วนิัย - ส านักปลัด
วงเงิน 600 บาท วงเงิน 600 บาท

10 จ้างเหมาเชารถเคร่ืองเสียง 6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สนั่นซาวด์ บริษัท สนั่นซาวด์ - ส านักปลัด
วงเงิน 6,000 บาท วงเงิน 6,000 บาท

11 จ้างเหมาจัดท าป้าย 5,450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนครศิลป์ ร้านนครศิลป์ - ส านักปลัด
วงเงิน 5,450 บาท วงเงิน 5,450 บาท

12 จ้างเหมาจัดท าความสะอาด เขต 1 2,400.00          เฉพาะเจาะจง พรณรินท์ พรณรินท์ - ส านักปลัด
วงเงิน 2,400 บาท วงเงิน 2,400 บาท

13 จ้างเหมาจัดท าความสะอาด เขต 2 2,700.00          เฉพาะเจาะจง ปราญญาพร ปราญญาพร - ส านักปลัด
วงเงิน 2,700 บาท วงเงิน 2,700 บาท

14 จ้างเหมาขนยานพาหนะ เขต 1 3,600.00          เฉพาะเจาะจง ทวย ทวย - ส านักปลัด
วงเงิน 3,600 บาท วงเงิน 3,600 บาท

15 จ้างเหมาขนยานพาหนะ เขต 2 3,600.00          เฉพาะเจาะจง ธาราฤทธิ์ ธาราฤทธิ์ - ส านักปลัด
วงเงิน 3,600 บาท วงเงิน 3,600 บาท

16 จ้างเหมาท าปา้ยโครงการประชาสัมพนัธ์ 350,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนครศิลป์ ร้านนครศิลป์ - กองการศึกษา
วงเงิน 10,000 บาท วงเงิน 10,000 บาท

17 จ้างเหมาจัดสถานที่กีฬา 350,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมาลี  เพชรมาก น.ส.สุมาลี  เพชรมาก - กองการศึกษา
วงเงิน 28,300 บาท วงเงิน 28,300 บาท



18 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 350,000.00      เฉพาะเจาะจง นางรด  คงดี นางรด  คงดี - กองการศึกษา
งวเงิน 10,800 งวเงิน 10,801


