
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 416-63-079 317,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านท็อปเซ็นเตอร์

วงเงิน 9,500 บาท

2 จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา ลายสนธิ

วงเงิน 13,200 บาท

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้ 51,630.00 เฉพาะเจาะจง โตโยต้าพนมรุ้ง

วงเงิน 2,475.77 บาท

4 จ้างเหมาอาหารและเคร่ืองด่ืม 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี เพชรมาก
วงเงิน 11,000 บาท

5 จัดซ้ือธงชาติสัญลักษณ์ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์ บุรีรัมย์
วงเงิน 1,950 บาท

6 จ้างเหมาท ากรอบและป้ายวันแม่ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครศิลป์
วงเงิน 19,000 บาท

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์
วงเงิน 10,000 บาท

8 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสาร พันธ์สิน
วงเงิน 70,000 บาท

9 จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานและระบบแสงสว่าง 175,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดุสิต ประประโคน
วงเงิน 68,500 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

เทศบาลต าบลโคกขม้ิน ต าบลโคกขม้ิน อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง



10 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าเทศบาล 175,500 เฉพาะเจาะจง นายชอบ เพกประโคน
วงเงิน 49,000 บาท

11 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.13 175,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชอบ เพกประโคน
วงเงิน 37,500 บาท

12 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.8 175,500.00      เฉพาะเจาะจง นายชอบ เพกประโคน
วงเงิน 47,600 บาท

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์
วงเงิน 23,950 บาท

14 จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ 74,784.00 เฉพาะเจาะจง ม.ราชภัฏ บุรีรัมย์
วงเงิน 15,000 บาท

15 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ส.ส.ส. 46,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป๋องแป๋ง ดีไซน์
วงเงิน 1,000 บาท

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกลโอเอ
วงเงิน 9,500 บาท

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกลโอเอ
วงเงิน 7,7110 บาท

18 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ม.1 78,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประสบ สายดวง
วงเงิน 76,000 บาท

19 จ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 46,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี เพชรมาก
วงเงิน 1,250 บาท

20 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ 31,131.00 เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรือง



วงเงิน 31,131 บาท

21 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 24,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เต้ียงฮ้ัว บุรีรัมย์
วงเงิน 24,150 บาท

22 จัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ 100,000.00 เฉพาะเจาะจง พลับพลสชัยพาณิชย์
วงเงิน 67,625 บาท

23 จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ี 20,000.00        เฉพาะเจาะจง หน่ึงคาร์แคร์
วงเงิน 6,000 บาท

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์ บุรีรัมย์
วงเงิน 885 บาท

25 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารง โตดประคน
วงเงิน 9,250 บาท

26 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถกู้ชีพ 2,600.00 เฉพาะเจาะจง หน่ึงคาร์แคร์
วงเงิน 2,600 บาท

27 จัดซ้ือไม้สตาฟอลูมิเนียม 1,800.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แปซิฟิค
วงเงิน 1,800 บาท

28 จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ี 20,000.00        เฉพาะเจาะจง หน่ึงคาร์แคร์
วงเงิน 6,000 บาท

29 จัดซ้ือตู้เย็น 6,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์ บุรีรัมย์
วงเงิน 6,400 บาท

30 จ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา ลายสนธิ

วงเงิน 9,800 บาท





แบบ สขร.1

ร้านท็อปเซ็นเตอร์ - กองช่าง

วงเงิน 9,500 บาท

นางสุวรรณา ลายสนธิ - กองสวัสดิการ

วงเงิน 13,200 บาท

โตโยต้าพนมรุ้ง - ส านักปลัด

วงเงิน 2,475.77 บาท

นางสาวสุมาลี เพชรมาก - กองการศึกษา
วงเงิน 11,000 บาท

หจก.ธิติวัฒน์ บุรีรัมย์ - ส านักปลัด
วงเงิน 1,950 บาท

ร้านนครศิลป์ - กองการศึกษา
วงเงิน 19,000 บาท

หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ - ส านักปลัด
วงเงิน 10,000 บาท

นายประสาร พันธ์สิน - กองการศึกษา
วงเงิน 70,000 บาท

นายดุสิต ประประโคน - กองช่าง
วงเงิน 68,500 บาท

หมายเหตุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

เทศบาลต าบลโคกขม้ิน ต าบลโคกขม้ิน อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก



นายชอบ เพกประโคน - กองช่าง
วงเงิน 49,000 บาท

นายชอบ เพกประโคน - กองช่าง
วงเงิน 37,500 บาท

นายชอบ เพกประโคน - กองช่าง
วงเงิน 47,600 บาท

หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ - ส านักปลัด
วงเงิน 23,950 บาท

ม.ราชภัฏ บุรีรัมย์ - ส านักปลัด
วงเงิน 15,000

ร้านป๋องแป๋ง ดีไซน์ - กองการศึกษา
วงเงิน 1,000 บาท

หจก.สหะกลโอเอ - กองคลัง
วงเงิน 9,500 บาท

หจก.สหะกลโอเอ - กองคลัง
วงเงิน 7,710 บาท

นายประสบ สายดวง - กองช่าง
วงเงิน 76,000 บาท

นางสาวสุมาลี เพชรมาก - กองการศึกษา
วงเงิน 1,250 บาท

ส.รุ่งเรือง - กองช่าง



วงเงิน 31,131 บาท

หจก.เต้ียงฮ้ัว บุรีรัมย์ - กองการศึกศา
วงเงิน 24,150 บาท

พลับพลาชัยพาณิชย์ - กองการเกษตร
วงเงิน 67,625 บาท

หน่ึงคาร์แคร์ - กองสวัสดิการ
วงเงิน 6,000 บาท

หจก.ธิติวัฒน์ บุรีรัมย์ - กองสวัสดิการ
วงเงิน 885 บาท

นายด ารง โตดประโคน - กองคลัง
วงเงิน 9,250 บาท

หน่ึงคาร์แคร์ - ส านักปลัด
วงเงิน 2,600 บาท

บจก.แปซิฟิค - กองช่าง
วงเงิน 1,800 บาท

หน่ึงคาร์แคร์ - ส านักปลัด
วงเงิน 6,000 บาท

หจก.ธิติวัฒน์ บุรีรัมย์ - กองสวัสดิการ
วงเงิน 6,400 บาท

นางสาวสุวรรณา ลายสนธิ - กองสวัสดิการ
วงเงิน 9,800 บาท




