
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ

1 จัดซ้ืออุปกรณ์แยกขยะ 10,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พพีี.พาณิชย์ หจก.พพีี.พาณิชย์ - กองเกษตร
วงเงิน 1,650  บาท วงเงิน 1,650  บาท

2 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม โครงการปอ้งกันลด 100,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พพีี.พาณิชย์ หจก.พพีี.พาณิชย์ - ส านักปลัด
อุบัติเหตุ วงเงิน 12,250  บาท วงเงิน 12,250  บาท

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 42,330.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หมัน่กิจพาณิชญ์ หจก.หมัน่กิจพาณิชญ์ - ส านักปลัด
วงเงิน 42,330  บาท วงเงิน 42,330  บาท

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 100,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ - ส านักปลัด
วงเงิน 28,000 บาท วงเงิน 28,000 บาท

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ - กองเกษตร
วงเงิน 11,560 บาท วงเงิน 11,560 บาท

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 50,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหกล โอ.เอ หจก.สหกล โอ.เอ - กองคลัง
วงเงิน 8,550 บาท วงเงิน 8,550 บาท

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหกล โอ.เอ หจก.สหกล โอ.เอ - กองคลัง
วงเงิน 5,980 บาท วงเงิน 5,980 บาท

8 จ้างเหมาธรการกองช่าง 36,000.00        เฉพาะเจาะจง นายจักรดุน ค าสอน นายจักรดุน ค าสอน - กองช่าง
วงเงิน 36,000 บาท วงเงิน 36,000 บาท

หมายเหตุ

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

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก



9 จ้างวางท่อระบายน้ า คสล. ม.6 180,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติภริมกรุ๊ป หจก.เกียรติภริมกรุ๊ป - กองช่าง
วงเงิน 180,000 บาท วงเงิน 180,000 บาท

10 จ้างเหมาสถานทีก่ีฬา 30,000.00        เฉพาะเจาะจง นางรด คงดี นางรด คงดี - กองศึกษา
วงเงิน 8,000 บาท วงเงิน 8,000 บาท

11 จ้างเหมาป้ายโครงการจัดการขยะ 10,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนครศิลป์ ร้านนครศิลป์ - กองเกษตร
วงเงิน 500 บาท วงเงิน 500 บาท

12 จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองเสียง 10,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พพี ีพาณิชย์ หจก.พพี ีพาณิชย์ - กองเกษตร
วงเงิน 6,400 บาท วงเงิน 6,400 บาท

13 จ้างเหมาอาหารและเคร่ืองด่ืมกีฬา ศพด. 30,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี เพชรมาก นางสาวสุมาลี เพชรมาก - กองศึกษา
วงเงิน 4,500 บาท วงเงิน 4,500 บาท

14 โครงการขุดลอกห้วยกระเจา ม.9 150,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิมบผลเจริญ หจก.พรพิมบผลเจริญ - กองช่าง
วงเงิน 150,000 บาท วงเงิน 150,000 บาท

15 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสารธารณะ 150,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พีวราชณัฐดา หจก.พีวราชณัฐดา - กองช่าง
วงเงิน 150,000 บาท วงเงิน 150,000 บาท

16 จ้างเหมาจัดสถานที่ 50,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสันติ  เกตุนอก นายสันติ  เกตุนอก - ส านักปลัด
วงเงิน 2,000 บาท วงเงิน 2,000 บาท

17 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 40,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย แอร์ หจก.ธงชัย แอร์ - กองสวสัดิการ
วงเงิน 1,500 บาท วงเงิน 1,500 บาท



18 จ้างเหมาจัดท าป้าย 80,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ หจก.บุรีรัมย์ - ส านักปลัด
วงเงิน 4,700 บาท วงเงิน 4,700 บาท

19 โครงการสร้างอาคารฝึกประสบการณ์ 300,970.87      เฉพาะเจาะจง หจก.แมนชั่นการโยธา หจก.แมนชั่นการโยธา - กองช่าง
วงเงิน 300,9700 บาท วงเงิน 300,9700 บาท

20 จ้างเหมาซ่อมคอม ศพด.ตาพระ 10,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหกล โอเอ หจก.สหกล โอเอ - กองศึกษา
วงเงิน 1,070 บาท วงเงิน 1,070 บาท


