
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 41,750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ - ส านักปลัด
วงเงิน 10,705  บาท วงเงิน 10,705  บาท

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 41,750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ - ส านักปลัด
วงเงิน 1,450  บาท วงเงิน 1,450  บาท

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 41,750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ - ส านักปลัด
วงเงิน 1,500  บาท วงเงิน 1,500  บาท

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ - กองสวัสดิการ
วงเงิน 15,540  บาท วงเงิน 15,540  บาท

5 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการงานกีฬา65 20,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนครศิลป์ ร้านนครศิลป์ - กองการศึกษา
วงเงิน 10,000 บาท วงเงิน 10,000 บาท

6 จ้างเหมาจัดสถานท่ีงานกีฬา 65 300,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี เพชรมาก นางสาวสุมาลี เพชรมาก - กองการศึกษา
วงเงิน 25,600 บาท วงเงิน 25,600 บาท

7 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงงานกีฬา 65 300,000.00      เฉพาะเจาะจง นางรด คงดี นางรด คงดี - กองการศึกษา
วงเงิน 9,000 บาท วงเงิน 9,000 บาท

8 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 12 100,000.00      เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์ สายดวง นางวราภรณ์ สายดวง - กองช่าง
วงเงิน  40,000 บาท วงเงิน  40,000 บาท

หมายเหตุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2565
เทศบาลต าบลโคกขม้ิน ต าบลโคกขม้ิน อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ี
คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ

9 จัดซ้ือท่อดูดน้ า-สายส่งน้ า 43,345.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อามสุรินทร์ หจก.อามสุรินทร์ - ส านักปลัด
วงเงิน 43,345 บาท วงเงิน 43,345 บาท

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ - กองสวัสดิการ
วงเงิน  9,036 บาท วงเงิน  9,036 บาท

11 จ้างเหมาล้างแอร์ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกลโอเอ หจก.สหะกลโอเอ - กองการศึกษา
วงเงิน 1,200 บาท วงเงิน 1,200 บาท

12 จ้างเหมาคนสวน 60,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์  ชาญเช่ียว นายสมโภชน์  ชาญเช่ียว - กองการเกษตร
วงเงิน 48,000  บาท วงเงิน 48,000  บาท

13 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประเมินเปิดฝ่าย 74,784.00        เฉพาะเจาะจง ร้านป๋องแป๋งดีไซส์ ร้านป๋องแป๋งดีไซส์ - ส านักปลัด
วงเงิน 16,378 บาท วงเงิน 16,378 บาท

14 จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือการเลือกต้ังซ่อม 210,153.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์ออย ร้านทวีทรัพย์ออย - ส านักปลัด
วงเงิน 13,360 บาท วงเงิน 13,360 บาท

15 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 100,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกลโอเอ หจก.สหะกลโอเอ - ส านักปลัด
วงเงิน 4,100 บาท วงเงิน 4,100 บาท

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 210,153.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด
วงเงิน 21,010  บาท วงเงิน 21,010  บาท

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 210,153.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด
วงเงิน 45,411 บาท วงเงิน 45,411 บาท

หมายเหตุล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ี
คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ

18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.11 2,500,000.00    e-bidding หจก.ชนมีชัย 1994 หจก.ชนมีชัย 1994 เกณฑ์ราคา กองช่าง
วงเงิน 2,497,000 บาท วงเงิน 2,497,000 บาท

19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.14 2,500,000.00    e-bidding หจก.ชนมีชัย 1994 หจก.ชนมีชัย 1994 เกณฑ์ราคา กองช่าง
วงเงิน 2,497,000 บาท วงเงิน 2,497,000 บาท

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ี
คัดเลือก

หมายเหตุ




