
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
เรื่อง  ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

.................................................. 
 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณา                
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท าผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน                    
(ตามแบบ  สขร.๑)  เพ่ือเป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ด าเนินการตามแบบ  สขร.๑ เพ่ือให้ประชาชน         
ได้ตรวจดู จึงขอประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
                                                               
 
 

             (นายถวัลย์  โขมโนทัย) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าจ้างเหมาเวทีและเคร่ืองเสียง ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์  ระหาญนอก ๔,๕๐๐ ร้านล าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๔,๕๐๐ ราคาต่ าสุด 1/๒๕๖3 ลว 10 ต.ค. ๒๕๖3

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืนตลุำคม ๒๕๖๒
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนิโคน

วนัที ่ 1  เดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ จัดซ้ือหนังสือพมิพเ์ดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ราคาต ่าสุด 1/๒๕๖๒ ลว 1 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าเช่าพื้นที แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทบิ๊กบีโซลูชั น ๖,๕๐๐ บริษัทบิ๊กบีโซลูชั น ๖,๕๐๐ ราคาต ่าสุด 2/๒๕๖๒ ลว 1 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าเช่าพื้นที และต่ออายุโอเมนเนมเว็บไซต์ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง แอดไวซ์เซนเตอร์ ด่านขุนทด ๕,๐๐๐ แอดไวซ์เซนเตอร์ ด่านขุนทด ๕,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 3/๒๕๖๒ ลว 1 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารเดือน ต.ค. 2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ่ากัด ๒,๔๐๐ บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ่ากัด ๒,๔๐๐ ราคาต ่าสุด 4/๒๕๖๒ ลว 1 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าอาหารเสริม(นม)เทอม 2/2563 ๓๓๑,๓๖๒ ๓๓๑,๓๖๒ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง ๓๓๑,๓๖๒ สหกรณ์โคนมปากช่อง ๓๓๑,๓๖๒ ราคาต ่าสุด 5/๒๕๖๒ ลว 31 ต.ค. ๒๕๖3

จัดซ้ือหนังสือพมิพเ์ดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ราคาต ่าสุด 6/๒๕๖๒ ลว 31 ต.ค. ๒๕๖3

ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงเครื องพน่หมอกควัน ๒๐,๙๓๔.๙๐ ๒๐,๙๓๔.๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปลายมาศศิริพาณิชย์ ๒๐,๙๓๔.๙๐ หจก.ล่าปลายมาศศิริพาณิชย์ ๒๐,๙๓๔.๙๐ ราคาต ่าสุด 7/๒๕๖๒ ลว 31 ต.ค. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือในรอบเดอืนตลุำคม ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่ 1  เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองศึกษา ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านล าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๓,๐๐๐ ร้านล าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๓,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 2/๒๕๖3 ลว 6 พ.ย. ๒๕๖3

๒ ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส านักปลัด ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านล าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๓,๓๐๐ ร้านล าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๓,๓๐๐ ราคาต่ าสุด 3/๒๕๖3 ลว 18 พ.ย. ๒๕๖๓

๓ ค่าซ่อมแซมถนนลงหินคลุกโนนดู่-หนองตาจ่ า ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง ๔๔,๐๐๐ หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง ๔๔,๐๐๐ ราคาต่ าสุด 3/๒๕๖3 ลว 18 พ.ย. ๒๕๖๓

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน ๒๕๖๒
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนิโคน

วนัที ่ 2  เดอืนธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ จัดซ้ือหนังสือพมิพเ์ดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ราคาต ่าสุด 9/๒๕๖๒ ลว 29 พ.ย. ๒๕๖3

๒ งานก่อสร้างอาคารศพด.บ้านหนองม่วง ม.16 ๒,๑๔๗,๐๐๐ ๒,๑๔๗,๐๐๐ ประกวดราคา หจก.แก้วนิสัยก่อสร้าง ๒,๑๔๗,๐๐๐ หจก.แก้วนิสัยก่อสร้าง ๒,๑๔๗,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 1/2563 ลว 29 พ.ย. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่ 2  เดอืนธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าซ่อมรถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์ ๑๙๑,๙๐๐ ๑๙๑,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลูก้าซัพพลาย ๑๙๑,๙๐๐ หจก.ลูก้าซัพพลาย ๑๙๑,๙๐๐ ราคาต ้าสุด 5/๒๕๖3 ลว 12 ธ.ค. ๒๕๖3

๒ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์อุบัติเหตุปีใหม่ ๘,๙๒๘ ๘,๙๒๘ เฉพาะเจาะจง ร้านก่ง-ดีไซน์ ๘,๙๒๘ ร้านก่ง-ดีไซน์ ๘,๙๒๘ ราคาต ้าสุด 6/๒๕๖3 ลว 12 ธ.ค. ๒๕๖๓

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืนธนัวำคม ๒๕๖๒
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนิโคน

วนัที ่ 6  เดอืนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3 

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด ๔๙,๘๕๐ ๔๙,๘๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วิส โอเอจ ากดั ๔๙,๘๕๐ บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วิส โอเอจ ากดั ๔๙,๘๕๐ ราคาต  าสุด 10/๒๕๖3 ลว 2 ธ.ค. ๒๕๖3

๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์กองศึกษา ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วิส โอเอจ ากดั ๗,๒๐๐ บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วิส โอเอจ ากดั ๗,๒๐๐ ราคาต  าสุด 11/๒๕๖3 ลว 11 ธ.ค. ๒๕๖3

๓ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘,๖๒๐ ๘,๖๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วิส โอเอจ ากดั ๘,๖๒๐ บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วิส โอเอจ ากดั ๘,๖๒๐ ราคาต  าสุด 12/๒๕๖3 ลว 12 ธ.ค. ๒๕๖3

๔ ค่าวัสดุส านักงานกองสวัสดิการ ๑๓,๑๔๙ ๑๓,๑๔๙ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจนก์ารค้า ๑๓,๑๔๙ หจก.จิรโรจนก์ารค้า ๑๓,๑๔๙ ราคาต  าสุด 13/๒๕๖3 ลว 12 ธ.ค. ๒๕๖3

๕ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการ ๓๓,๔๕๐ ๓๓,๔๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจนก์ารค้า ๓๓,๔๕๐ หจก.จิรโรจนก์ารค้า ๓๓,๔๕๐ ราคาต  าสุด 14/๒๕๖3 ลว 13 ธ.ค. ๒๕๖3

๖ ค่าวัสดุส านักงานกองคลัง ๑๕,๐๗๒ ๑๕,๐๗๒ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจนก์ารค้า ๑๕,๐๗๒ หจก.จิรโรจนก์ารค้า ๑๕,๐๗๒ ราคาต  าสุด 15/๒๕๖3 ลว 23 ธ.ค. ๒๕๖3

๗ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ราคาต  าสุด 16/๒๕๖๒ ลว 27 ธ.ค. ๒๕๖3

๘ คเช่าเครื องถ่ายเอกสารเดือนมกราคม2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วิส โอเอจ ากดั ๒,๔๐๐ หจก. ธงชัย โอเอ เซอร์วิส ๒,๔๐๐ ราคาต  าสุด 17/๒๕๖๒ ลว 27 ธ.ค. ๒๕๖3

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดอืนธนัวำคม ๒๕๖๒

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนิโคน

วนัที ่6  เดอืนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ จ้างป้ายประชาสัมพันธ์วันด็กแห่งชาติ ๔๓๒ ๔๓๒ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๔๓๒ ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๔๓๒ ราคาต  าสุด 8/๒๕๖3 ลว 3 ม.ค. ๒๕๖3

๒ ซ่อมประตูส านักงาน ๕,๕๘๑ ๕,๕๘๑ เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย วัดแก้ว ๕,๕๘๑ นายขวัญชัย วัดแก้ว ๕,๕๘๑ ราคาต  าสุด 9/๒๕๖3 ลว 3 ม.ค. ๒๕๖๓

๓ ซ่อมตู้เย็น ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพแอร์ แอนด์เซอร์วิส ๑,๒๐๐ ร้านพรเทพแอร์ แอนด์เซอร์วิส ๑,๒๐๐ ราคาต  าสุด 10/๒๕๖3 ลว 8 ม.ค. ๒๕๖3

๔ ซ่อมเครื องพิมพ์  กองศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านล าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ ร้านล าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ ราคาต  าสุด 11/๒๕๖3 ลว ๑๗ ม.ค. ๒๕๖3

๕ จ้างเหมาพนักงานขับรถ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวสิษฐ์  โพธิศ์รี ๗๒,๐๐๐ นายวสิษฐ์  โพธิศ์รี ๗๒,๐๐๐ ราคาต  าสุด 12/๒๕๖3 ลว 31 ม.ค. ๒๕๖3

๖ โครงการวางท่อ คสล. ม.4 ๗๑,๐๐๐ ๗๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง ๗๑,๐๐๐ หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง ๗๑,๐๐๐ ราคาต  าสุด 2/๒๕๖3 ลว20 ม.ค. ๒๕๖3

๗ โครงการวางท่อ คสล. ม.7 ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๓๐๙,๙๙๙ หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๓๐๙,๙๙๙ ราคาต  าสุด 3/๒๕๖3 ลว 21 ม.ค. ๒๕๖3

๘ ซ่อมแซมสถานีสูบน้ า 3 สถานี ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บูรพารวมช่าง ๑๙๐,๐๐๐ หจก.บูรพารวมช่าง ๑๙๐,๐๐๐ ราคาต  าสุด 3/๒๕๖3 ลว 21 ม.ค. ๒๕๖3

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม ๒๕๖3
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนิโคน

วนัที ่ 3  เดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖3

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

(บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

๑ วสัดุกอ่สร้าง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บรูพากอ่สร้าง ๓๐,๐๐๐ หจก.บรูพากอ่สร้าง ๓๐,๐๐๐ ราคาต า่สุด 18/๒๕๖3 ลว 3 ม.ค. ๒๕๖3

๒ วสัดุส่านกังาน ๕๕,๐๔๕ ๕๕,๐๔๕ เฉพาะเจาะจง หจก.จริโรจนก์ารค้า ๕๕,๐๔๕ หจก.จริโรจนก์ารค้า ๕๕,๐๔๕ ราคาต า่สุด ๑9/๒๕๖๒ ลว 30 ม.ค. ๒๕๖3

๓ วสัดุงานบา้นงานครัว ๑๐,๓๑๘ ๑๐,๓๑๘ เฉพาะเจาะจง หจก.จริโรจนก์ารค้า ๑๐,๓๑๘ หจก.จริโรจนก์ารค้า ๑๐,๓๑๘ ราคาต า่สุด 20/๒๕๖๒ ลว 30 ม.ค. ๒๕๖3

๔ จดัซ้ือหนงัสือพมิพเ์ดือนกมุภาพนัธ ์๒๕๖๒ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวทิยา ๑,๑๖๐ ร้านวทิยา ๑,๑๖๐ ราคาต า่สุด 21/๒๕๖๒ ลว 31 ม.ค. ๒๕๖3

๕ คเชา่เครื องถา่ยเอกสารเดือนกมุภาพนัธ์2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทับุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจา่กัด ๒,๔๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจา่กัด ๒,๔๐๐ ราคาต า่สุด 22/๒๕๖๒ ลว 31 ม.ค. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน มกรำคม ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน

วันที ่ 3  เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ป้ายโครงการฝึกอบรมท ากระเป๋า ๖๗๕ ๖๗๕ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๖๗๕ ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๖๗๕ ราคาต  าสุด 13/๒๕๖3 ลว 20 ก.พ. ๒๕๖3

๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.5 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ ราคาต  าสุด 5/๒๕๖3 ลว 21 ก.พ. ๒๕๖3
3 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี ยนสถานบีา้นโคกสะอาด 348,000      348,000   เฉพาะเจาะจง หจก.บูรพารวมช่าง 348,000    หจก.บูรพารวมช่าง 348,000   ราคาต  าสุด 6/๒๕๖3 ลว 25 ก.พ. ๒๕๖3

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์๒๕๖3
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนิโคน

วนัที ่ ๓  เดอืนมนีำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่ซ้ือ วงเงินที่ซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๓,๓๘๘ ๕๓,๓๘๘ เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีฟ้าการไฟฟ้า ๘,๑๗๙.๖๙ หจก.ศรีฟ้าการไฟฟ้า ๕๓,๓๘๘ ราคาต ่าสุด 23/๒๕๖3 ลว 4 ก.พ. ๒๕๖3

๒ วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๔,๘๘๕ ๑๔,๘๘๕ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๔,๓๒๐ หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๔,๘๘๕ ราคาต ่าสุด 24/๒๕๖3 ลว 12 ก.พ. ๒๕๖3

๓ แบตเตอรี รถบรรทุกน ่า ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโอยางยนต์2003 ๖,๐๐๐ ร้านโอยางยนต์2003 ๖,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 25/๒๕๖3 ลว 19 ก.พ. ๒๕๖3

๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมท่ากระเป๋า ๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา โกติรัมย์ ๑๑,๗๐๐ น.ส.จินตนา โกติรัมย์ ๑๑,๗๐๐ ราคาต ่าสุด 26/๒๕๖3 ลว 20 ก.พ. ๒๕๖3

๕ ค่าชุดกีฬา ๓๖,๖๖๐ ๓๖,๖๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์สปอร์ต ๓๖,๖๖๐ ร้านแชมป์สปอร์ต ๓๖,๖๖๐ ราคาต ่าสุด 27/๒๕๖3 ลว 24 ก.พ. ๒๕๖3

๖ ค่าอุปกรณ์กีฬา ๘,๒๓๔ ๘,๒๓๔ เฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์สปอร์ต ๘,๒๓๔ ร้านแชมป์สปอร์ต ๘,๒๓๔ ราคาต ่าสุด 28/๒๕๖3 ลว 24 ก.พ. ๒๕๖3

๗ ค่าวัสดุส่านักงานกองช่าง ๑๙,๙๙๗ ๑๙,๙๙๗ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๙,๙๙๗ หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๙,๙๙๗ ราคาต ่าสุด 29/๒๕๖3 ลว 25 ก.พ. ๒๕๖3

๘ ค่าถ้วยรางวัล ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์สปอร์ต ๖,๓๐๐ ร้านแชมป์สปอร์ต ๖,๓๐๐ ราคาต ่าสุด 30/๒๕๖3 ลว 25 ก.พ. ๒๕๖3

๙ ซื อหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2563 ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๑๒๐ ร้านวิทยา ๑,๑๒๐ ราคาต ่าสุด 31/๒๕๖3 ลว 27 ก.พ. ๒๕๖3

๑๐ ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม 2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษ่ทบุรีรัมย์โอเอเซอร์วิสจา่กัด ๒,๔๐๐ บริษ่ทบุรีรัมย์โอเอเซอร์วิสจา่กัด ๒,๔๐๐ ราคาต ่าสุด 32/๒๕๖3 ลว 27 ก.พ. ๒๕๖3

๑๑ ซื อหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2562 ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๑๒๐ ร้านวิทยา ๑,๑๒๐ ราคาต ่าสุด 25/๒๕๖๒ ลว 22 ก.พ. ๒๕๖๒

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์๒๕๖๓

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหินโคน

วนัที ่ ๒  เดอืนมนีำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าป้ายห้ามทิ้งขยะ ๑๐,๙๒๐ ๑๐,๙๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งดีไซน์ ๑๐,๙๒๐ ร้านเก่งดีไซน์ ๑๐,๙๒๐ ราคาต ่าสุด 14/๒๕๖3 ลว 2 ม.ีค. ๒๕๖3

๒ จ้างเหมาเต้น ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  สินธุรัมย์ ๑,๒๐๐ นายอานนท์  สินธุรัมย์ ๑,๒๐๐ ราคาต ่าสุด 15/๒๕๖33 ลว 2 ม.ีค. ๒๕๖3

๓ ค่าเครื องสียงงานกีฬา ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ  ที รัก ๖,๐๐๐ นายวิษณุ  ที รัก ๖,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 16/๒๕๖3ลว 4 ม.ีค. ๒๕๖3

๔ ป้ายโครงการโควิค-๑๙ ๕๐๐ ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งดีไซน์ ๕๐๐ ร้านเก่งดีไซน์ ๕๐๐ ราคาต ่าสุด 17/๒๕๖3 ลว 12 ม.ีค.๒๕๖3

๕ จ้างป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ๒,๑๖๐ ๒,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง ล่าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๒,๑๖๐ ล่าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๒,๑๖๐ ราคาต ่าสุด 18/๒๕๖3 ลว 12 ม.ีค.๒๕๖3

๖ โครงการวางท่อคสล. ม.10 ๒๓๗,๐๐๐ ๒๓๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๒๓๗,๐๐๐ หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๒๓๗,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 7/๒๕๖3 ลว 18 ม.ีค.๒๕๖3

๗ ซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านตะขบ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บูรพารวมช่าง ๕๕,๐๐๐ หจก.บูรพารวมช่าง ๕๕,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 8/๒๕๖3 ลว 18 ม.ีค.๒๕๖3

๘ ค่าซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร ๑๑,๙๐๐ ๑๑,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอจา่กัด ๑๑,๙๐๐บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอจา่กัด ๑๑,๙๐๐ ราคาต ่าสุด 19/๒๕๖3 ลว 27 ม.ีค. ๒๕๖3

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม ๒๕๖๓

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหินโคน

วนัที ่ ๑  เดอืนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่ซ้ือ วงเงินที่ซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ วัสดุสนามกีฬาต้านยาเสพติด ๘,๒๓๔ ๘,๒๓๔ เฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์สปอร์ต ๘,๒๓๔ ร้านแชมป์สปอร์ต ๘,๒๓๔ ราคาต ่าสุด 33/๒๕๖3 ลว 2 ม.ีค. ๒๕๖3

๒ รถยนต์ส่วนกลาง อบต.หินโคน ๗๑๓,๔๐๐ ๗๑๓,๔๐๐ ประกวดราคา บริษัทโตโยต้าพนมรุ้ง จา่กัด ๗๑๓,๔๐๐ บริษัทโตโยต้าพนมรุ้ง จา่กัด ๗๑๓,๔๐๐ ราคาต ่าสุด 2/2563 ลว 3 ม.ีค. 2563

๓ ค่าน้่ามันเชื้อเพลิง พ่นยุง ๑,๔๙๒.๑๗ ๑,๔๙๒.๑๗ เฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์สปอร์ต ๑,๔๙๒.๑๗ หจก.จิรโรจน์การค้า ๑,๔๙๒.๑๗ ราคาต ่าสุด 34/๒๕๖3 ลว 4 ม.ีค. ๒๕๖3

๔ ค่าอาหารเสริม(นม) ปิดเทอม ๑๒๘,๐๙๑.๖๐ ๑๒๘,๐๙๑.๖๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่องจา่กัด ๑๒๘,๐๙๑.๖๐ สหกรณ์โคนมปากช่องจา่กัด ๑๒๘,๐๙๑.๖๐ ราคาต ่าสุด 35/๒๕๖3 ลว 11 ม.ีค.๒๕๖3

๕ ค่าเข็ม+ไซร้ิง ๙,๕๐๐ ๙,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงศ์9898 ๙,๕๐๐ หจก.คีรีวราพงศ์9898 ๙,๕๐๐ ราคาต ่าสุด 36/๒๕๖3 ลว 11 ม.ีค. ๒๕๖3

๖ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๕๐,๕๐๐ ๕๐,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงศ์9898 ๕๐,๕๐๐ หจก.คีรีวราพงศ์9898 ๕๐,๕๐๐ ราคาต ่าสุด 37/๒๕๖3 ลว 11 ม.ีค. ๒๕๖3

๗ ค่าวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ๔,๓๗๔ ๔,๓๗๔ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๔,๓๗๔ หจก.จิรโรจน์การค้า ๔,๓๗๔ ราคาต ่าสุด 38/๒๕๖3 ลว 12 ม.ีค. ๒๕๖3

๘ ค่าวัสดุเกษตร ๔,๙๘๐ ๔,๙๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๔,๙๘๐ หจก.จิรโรจน์การค้า ๔,๙๘๐ ราคาต ่าสุด 39/๒๕๖๒ ลว 18 ม.ีค. ๒๕๖3

๙ ค่าวัสดุส่านกงานเกษตร ๔,๙๓๐ ๔,๙๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๔,๙๓๐ หจก.จิรโรจน์การค้า ๔,๙๓๐ ราคาต ่าสุด 40/๒๕๖3 ลว 18 ม.ีค. ๒๕๖3

๑๐ ค่าวัสดุส่านกงานคลัง ๒,๙๑๐ ๒,๙๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๒,๙๑๐ หจก.จิรโรจน์การค้า ๒,๙๑๐ ราคาต ่าสุด 42/2563 ลว 23 ม.ีค.2563

๑๑ ค่าหนังสือพิมพ์เดือนเม.ย. 2563 ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ราคาต ่าสุด 43/2563 ลว 30 ม.ีค.2563

๑๒ ค่าเช่าเครื องถ่ายเกสาร เม.ย. 2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจา่กัด ๒,๔๐๐ บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจา่กัด ๒,๔๐๐ ราคาต ่าสุด 44/๒๕๖3 ลว 31 ม.ีค. ๒๕๖3

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดอืนมนีำคม ๒๕๖๓

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหินโคน

วนัที ่ ๑  เดอืนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองการศึกษา ๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๑,๓๕๐ ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๑,๓๕๐ ราคาต่่าสุด 20/๒๕๖3 ลว 3 เม.ย.. ๒๕๖3

๒ ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองสวัสดิการ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๑,๐๐๐ ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๑,๐๐๐ ราคาต่่าสุด 21/๒๕๖3 ลว3 เม.ย.. ๒๕๖3

๓ ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์กองการศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ ร้านล่าปลายมาศคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ ราคาต่่าสุด 22/๒๕๖3 ลว3 เม.ย.. ๒๕๖3

๔ ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองช่าง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๑,๐๐๐ ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๑,๐๐๐ ราคาต่่าสุด 23/๒๕๖3 ลว 7 เม.ย.. ๒๕๖3

๕ ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองคลัง ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๑,๒๐๐ ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๑,๒๐๐ ราคาต่่าสุด 24/๒๕๖3 ลว 7 เม.ย.. ๒๕๖3

๖ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ห้ามรถเร่ขาย ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเก่ง-ดีไซน์ ๖,๓๐๐ ร้านเก่ง-ดีไซน์ ๖,๓๐๐ ราคาต่่าสุด 25/๒๕๖3 ลว 7 เม.ย.. ๒๕๖3

๗ ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส่านักปลัด ๓,๔๐๐ ๓,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๓,๔๐๐ ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๓,๔๐๐ ราคาต่่าสุด 26/๒๕๖3 ลว 9เม.ย. ๒๕๖3

๘ ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองเกษตร ๖๐๐ ๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๖๐๐ ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๖๐๐ ราคาต่่าสุด 27/๒๕๖3 ลว 14 เม.ย.. ๒๕๖3

ปรับปรุงขุดลอกสถานีสูบน ้าบ้านหินโคน ๓๓,๕๐๐ ๓๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงจันทร์ 2015 กรุ๊ป ๓๓,๕๐๐ หจก.ดวงจันทร์ 2015 กรุ๊ป ๓๓,๕๐๐ ราคาต ้าสุด 9/๒๕๖3 ลว 27 เม.ย.. ๒๕๖3

ซ่อมแซมท่อส่งน ้าสถานีสูบน ้าบ้านหินโคน ๒๔,๕๐๐ ๒๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงจันทร์ 2015 กรุ๊ป ๒๔,๕๐๐ หจก.ดวงจันทร์ 2015 กรุ๊ป ๒๔,๕๐๐ ราคาต ้าสุด 10/๒๕๖3 ลว 27 เม.ย.. ๒๕๖3

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.13 ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๕๗,๐๐๐ หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๕๗,๐๐๐ ราคาต ้าสุด 11/๒๕๖3 ลว 29 เม.ย.. ๒๕๖3

ซ่อมแซมถนน คสล. ม.13 12,500            12,500              เฉพาะเจาะจง หจก.ศริญญาวจัน์กอ่สร้าง 12,500     หจก.ศริญญาวจัน์กอ่สร้าง 12,500       ราคาต ้าสุด 12/๒๕๖3 ลว 29 เม.ย.. ๒๕๖3

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืน เมษำยน ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่  ๑  เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่ซ้ือ วงเงินที่ซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าคลอรีนชนิดผง ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงศ์9898 ๙,๐๐๐ หจก.คีรีวราพงศ์9898 ๙,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 45/๒๕๖3 ลว 10 เม.ย. ๒๕๖3

๒ ค่าวัสดุคอมกองส่งเสริมการเษตร ๒,๑๕๐ ๒,๑๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๒,๑๕๐ หจก.จิรโรจน์การค้า ๒,๑๕๐ ราคาต ่าสุด 46/๒๕๖3 ลว 14 เม.ย. ๒๕๖3

๓ ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ๑๒,๐๒๕ ๑๒,๐๒๕ เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีฟา้การไฟฟา้ ๑๒,๐๒๕ หจก.ศรีฟา้การไฟฟา้ ๑๒,๐๒๕ ราคาต ่าสุด 47/๒๕๖3 ลว 17 เม.ย. ๒๕๖3

๔ ค่าโครงการจัดซ้ือเทคโนโลยีส่าหรับการศึกษา ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอแอนด์เซอร์วิส ๓๐,๕๐๐ หจก.ธงชัยโอเอแอนด์เซอร์วิส ๓๐,๕๐๐ ราคาต ่าสุด 48/๒๕๖3 ลว 21 เม.ย. ๒๕๖3

๕ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส่านักปลัด ๗,๔๙๐ ๗,๔๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๗,๔๙๐ หจก.จิรโรจน์การค้า ๗,๔๙๐ ราคาต ่าสุด 49/๒๕๖3 ลว 23 เม.ย. ๒๕๖3

๖ ค่าหนังสือพมิพเ์ดือนพ.ค. 2563 ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ร้านวิทยา ๑,๒๔๐ ราคาต ่าสุด 50/๒๕๖3 ลว 30 เม.ย. ๒๕๖3

๑๐ ค่าเช่าเครื องถ่ายเกสารพ.ค. 2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ่ากัด ๒,๔๐๐ บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ่ากัด ๒,๔๐๐ ราคาต ่าสุด 51/๒๕๖3 ลว 30 เม.ย. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือในรอบเดอืนเมษำยน ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่  ๑  เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่ซ้ือ วงเงินที่ซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าวัสดุส านักงาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๑๔,๙๙๗ ๑๔,๙๙๗ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๔,๙๙๗ หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๔,๙๙๗ ราคาต  าสุด 52/๒๕๖3 ลว 13 พ.ค. ๒๕๖3

๒ ค่าค่าอาหารเสริม(นม)ช่วงโควิด-19 ๑๒๔,๓๐๖.๘๘ ๑๒๔,๓๐๖.๘๘ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด ๑๒๔,๓๐๖.๘๘ สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด ๑๒๔,๓๐๖.๘๘ ราคาต  าสุด 53/๒๕๖3 ลว 15 พ.ค. ๒๕๖3

๓ ค่าวัสดุส านักงานสวัสดิการ ๕,๖๘๐ ๕,๖๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๕,๖๘๐ หจก.จิรโรจน์การค้า ๕,๖๘๐ ราคาต  าสุด 54/๒๕๖3 ลว 20 พ.ค. ๒๕๖3

๔ วัสดุส านักงานกองคลัง ๑๙,๙๕๐ ๑๙,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๙,๙๕๐ หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๙,๙๕๐ ราคาต  าสุด 55/๒๕๖3 ลว 25 พ.ค. ๒๕๖3

๕ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส านักปลัด ๖,๓๙๖ ๖,๓๙๖ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๖,๓๙๖ หจก.จิรโรจน์การค้า ๖,๓๙๖ ราคาต  าสุด 56/๒๕๖3 ลว 25 พ.ค. ๒๕๖3

๖ ค่าน  ายาเคมีพน่ยุง ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงษ9์898 ๙๐,๐๐๐ หจก.คีรีวราพงษ9์898 ๙๐,๐๐๐ ราคาต  าสุด 57/๒๕๖3 ลว 26 พ.ค. ๒๕๖3

๗ ทรายเคมีชนิดถุง ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงษ9์899 ๙๙,๐๐๐ หจก.คีรีวราพงษ9์899 ๙๙,๐๐๐ ราคาต  าสุด 58/๒๕๖3 ลว 26 พ.ค. ๒๕๖3

๘ ค่าหนังสือพมิพเ์ดือนมิ.ย. 2563 ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ราคาต  าสุด 59/๒๕๖3 ลว 29 พ.ค. ๒๕๖3

๙ ค่าเช่าเครื องถ่ายเกสาร ม.ิย. 2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด ๒,๔๐๐ บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด ๒,๔๐๐ ราคาต  าสุด 60/๒๕๖3 ลว 13 พ.ค. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือในรอบเดอืนพฤษภำคม ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่  ๒  เดอืนมถุินำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์กองการศึกษา ๔๕๐ ๔๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๔๕๐ ร้านล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๔๕๐ ราคาต  าสุด 28/๒๕๖3 ลว 18 พ.ค. ๒๕๖3

๒ ค่าซ่อมเครื องพ่นหมอกควัน ๙,๙๕๐ ๙,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง นายประชุม ข าเหมือน ๙,๙๕๐ นายประชุม ข าเหมือน ๙,๙๕๐ ราคาต  าสุด 29/๒๕๖3 ลว 18 พ.ค. ๒๕๖3

๓ ค่าน  ามันพ่นหมอกควัน ๒,๔๐๙.๕๘ ๒,๔๐๙.๕๘ เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปลายมาศศิริพาณิชย์ ๒,๔๐๙.๕๘ หจก.ล าปลายมาศศิริพาณิชย์ ๒,๔๐๙.๕๘ ราคาต  าสุด 30/๒๕๖3 ลว 20 พ.ค. ๒๕๖3

๔ ค่าซ่อมแซมประตู-หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย  วัดแก้ว ๙,๐๐๐ นายขวัญชัย  วัดแก้ว ๙,๐๐๐ ราคาต  าสุด 31/๒๕๖3 ลว 22 พ.ค. ๒๕๖3

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม ๒๕๖๓

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหินโคน

วนัที ่ ๒  เดอืนมถุินำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกโนนง้ิว-หัวสะพาน ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๑,๓๕๐ ร้านพรเทพ แอร์แอนด์ เซอร์วิส ๖๓,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 32/๒๕๖3 ลว 3 มิ.ย.. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืน มถุินำยน ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่  ๑  เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่ซ้ือ วงเงินที่ซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ ราคาต  าสุด 61/๒๕๖3 ลว 4 มิ.ย. ๒๕๖3

๒ ค่าวัสดุไฟฟา้ จ านวน 22 รายการ ๑๖,๗๓๖ ๑๖,๗๓๖ เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีฟา้การไฟฟา้ ๑๖,๗๓๖ หจก.ศรีฟา้การไฟฟา้ ๑๖,๗๓๖ ราคาต  าสุด 62/๒๕๖3 ลว 4 มิ.ย. ๒๕๖3

๓ น้ ามันเชื้อเพลิงพน่หมอกควัน ๑๖,๓๘๒.๐๘ ๑๖,๓๘๒.๐๘ เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปลายมาศศิริพาณิชย์ ๑๒,๐๒๕ หจก.ล าปลายมาศศิริพาณิชย์ ๑๖,๓๘๒.๐๘ ราคาต  าสุด 63/๒๕๖3 ลว 23 มิ.ย. ๒๕๖3

๔ อาหารเสริม(นม ยู เอช ที ) ๘๐,๗๐๒.๔๐ ๘๐,๗๐๒.๔๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคมปากช่อง ๘๐,๗๐๒.๔๐ สหกรณ์โคมปากช่อง ๘๐,๗๐๒.๔๐ ราคาต  าสุด 64/๒๕๖3 ลว 29 มิ.ย. ๒๕๖3

๕ ค่าหนังสือพมิพเ์ดือน มิ.ย. 2563 ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ร้านวิทยา ๑,๒๐๐ ราคาต  าสุด 65/๒๕๖3 ลว 30มิ.ย. ๒๕๖3

๖ ค่าเช่าเครื องถ่ายเกสาร ม.ิย. 2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด ๒,๔๐๐ บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด ๒,๔๐๐ ราคาต  าสุด 66/๒๕๖3 ลว 30 มิ.ย. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือในรอบเดอืนมถุินำยน ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่  ๑  เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ซ่อมแซมท่อส่งน ้ำสถำนีสูบน ้ำบ้ำนโคกใหม่ ๒๙,๕๐๐ ๒๙,๕๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้ำง ๒๙,๕๐๐ หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้ำง ๒๙,๕๐๐ รำคำต ้ำสุด 33/๒๕๖3 ลว 13 ก.ค.. ๒๕๖3

๒ ซ่อมถนน คสล. ม.7 ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยกิตติศักด์ิ ภหูลำบ ๑๖,๐๐๐ นำยกิตติศักด์ิ ภหูลำบ ๑๖,๐๐๐ รำคำต ้ำสุด 34/๒๕๖3 ลว 29 ก.ค. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืน กรกฎำคม ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่  ๓  เดอืนสงิหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่ซ้ือ วงเงินที่ซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ วสัดุส ำนกังำนส ำนกัปลัด (หมึกเคร่ืองถ่ำย) ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๗,๕๐๐ บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๗,๕๐๐ รำคำต่ ำสุด 67/๒๕๖3 ลว 8 ก.ค. ๒๕๖3

๒ วสัดุส ำนกังำนส ำนกัปลัด 10 รำยกำร ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จริโรจนก์ำรค้ำ ๒๕,๕๐๐ หจก.จริโรจนก์ำรค้ำ ๒๕,๕๐๐ รำคำต่ ำสุด 68/๒๕๖3 ลว 8 ก.ค. ๒๕๖3

๓ วสัดุกอ่สร้ำงกองศึกษำ 10 รำยกำร ๑๕,๕๑๕ ๑๕,๕๑๕ เฉพำะเจำะจง หจก.อดุมล ำปลำยมำศกอ่สร้ำง ๑๕,๕๑๕ หจก.อดุมล ำปลำยมำศกอ่สร้ำง ๑๕,๕๑๕ รำคำต่ ำสุด 69/๒๕๖3 ลว 9 ก.ค. ๒๕๖3

๔ เคร่ืองพมิพก์องศึกษำ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยโอเอแอนด์เซอร์วสิ ๔,๒๐๐ หจก.ธงชัยโอเอแอนด์เซอร์วสิ ๔,๒๐๐ รำคำต่ ำสุด 70/๒๕๖3 ลว 15 ก.ค. ๒๕๖3

๕ พดัลมติดผนงัขนำด 16 นิ้ว  4 ตัว ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีฟำ้กำรไฟฟำ้ ๔,๔๐๐ หจก.ศรีฟำ้กำรไฟฟำ้ ๔,๔๐๐ รำคำต่ ำสุด 71/๒๕๖3 ลว 16 ก.ค. ๒๕๖3

๖ พดัลมติดผนงั 16 นิ้ว พร้อมติดต้ัง 18 ตัว ๒๕,๒๐๐ ๒๕,๒๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีฟำ้กำรไฟฟำ้ ๒๕,๒๐๐ หจก.ศรีฟำ้กำรไฟฟำ้ ๒๕,๒๐๐ รำคำต่ ำสุด 72/๒๕๖3 ลว 20 ก.ค. ๒๕๖3

๗ เคร่ืองพมิพก์องศึกษำ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยโอเอแอนด์เซอร์วสิ ๔,๒๐๐ หจก.ธงชัยโอเอแอนด์เซอร์วสิ ๔,๒๐๐ รำคำต่ ำสุด 73/๒๕๖3 ลว 20 ก.ค. ๒๕๖3

๘ ตู้เกบ็เอกสำรแบบ 2 บำนเปดิ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จริโรจนก์ำรค้ำ ๑๖,๕๐๐.๐๐ หจก.จริโรจนก์ำรค้ำ ๑๖,๕๐๐.๐๐ รำคำต่ ำสุด 74/๒๕๖3 ลว 22 ก.ค. ๒๕๖3

๙ อำหำรเสริม(นมพำสเจอร์ไรส์ ) ๒๔๔,๔๖๐.๑๖ ๒๔๔,๔๖๐.๑๖ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมปำกช่อง ๒๔๔,๔๖๐.๑๖ สหกรณ์โคมปำกช่อง ๒๔๔,๔๖๐.๑๖ รำคำต่ ำสุด 75/๒๕๖3 ลว 30 ก.ค. ๒๕๖3

๑๐ ค่ำหนงัสือพมิพเ์ดือน ก.ค. 2563 ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวทิยำ ๑,๒๔๐ ร้ำนวทิยำ ๑,๒๔๐ รำคำต่ ำสุด 76/๒๕๖3 ลว 31 ก.ค. ๒๕๖3

๑๑ ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเกสำร ก.ค. 2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒,๔๐๐ บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒,๔๐๐ รำคำต่ ำสุด 77/๒๕๖3 ลว 31 ก.ค. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือกรกฎำคม ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน

วันที่  ๓ เดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ป้ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ๑,๒๙๖ ๑,๒๙๖ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๑,๒๙๖ ล าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๑,๒๙๖ ราคาต  าสุด 35/๒๕๖3 ลว 5 ส.ค.. ๒๕๖3

๒ ซ่อมคอมพวิเตอร์กองการศึกษา ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๔,๔๐๐ ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๔,๔๐๐ ราคาต  าสุด 36/2563 ลว 11 ส.ค. 63

๓ ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า ม.9 ๔๔๗,๐๐๐ ๔๔๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง ๔๔๗,๐๐๐ หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง ๔๔๗,๐๐๐ ราคาต  าสุด 14/2563 ลว 13 ส.ค. 63

๔ ดูดสิ งปฏกิูล อบต.หินโคน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนันทนิมิตร ๑,๐๐๐ ร้านนันทนิมิตร ๑,๐๐๐ ราคาต  าสุด 37/2563 ลว 21 ส.ค.63

๕ จ้างท้าความสะอาดคลองส่งน ้า 5 สาย ๙๔,๕๐๐ ๙๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชุมชนม์  บุญรอด ๙๔,๕๐๐ นายชุมชนม์  บุญรอด ๙๔,๕๐๐ ราคาต  าสุด 38/2563 ลว 25 ส.ค.64

๖ ซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ (478-62-0070) ๔๕๐ ๔๕๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๔๕๐ ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๔๕๐ ราคาต  าสุด 39/2563 ลว 26 ส.ค.64

๗ ส ารวจความพงึพอใจ ของ อบต.หินโคน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑๕,๐๐๐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑๕,๐๐๐ ราคาต  าสุด 40/2563 ลว 26 ส.ค.64

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืน สงิหำคม ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่  ๓  เดอืนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่ซ้ือ วงเงินที่ซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ วสัดุส ำนกังำนกองกำรศึกษำ ๕,๒๘๕ ๕,๒๘๕ เฉพำะเจำะจง บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๕,๒๘๕ บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๕,๒๘๕ รำคำต  ำสุด 79/๒๕๖3 ลว 11 ส.ค. ๒๕๖3

๒ วสัดุคอมพวิเตอร์ 8 รำยกำร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยโอเอแอนด์เซอร์วสิ ๒๐,๐๐๐ หจก.ธงชัยโอเอแอนด์เซอร์วสิ ๒๐,๐๐๐ รำคำต  ำสุด 80/๒๕๖3 ลว 25 ส.ค. ๒๕๖3

๓ วสัดุไฟฟำ้และวทิย ุจ ำนวน 9 รำยกำร ๔,๑๗๘ ๔,๑๗๘ เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีฟำ้กำรไฟฟำ้ ๔,๑๗๘ หจก.ศรีฟำ้กำรไฟฟำ้ ๔,๑๗๘ รำคำต  ำสุด 81/๒๕๖3 ลว 25 ส.ค. ๒๕๖3

๔ วสัดุกอ่สร้ำงส ำนกัปลัด 14 รำยกำร ๗,๗๖๘.๒๐ ๗,๗๖๘.๒๐ เฉพำะเจำะจง หจก.อดุมล ำปลำยมำศกอ่สร้ำง ๗,๗๖๘.๒๐ หจก.อดุมล ำปลำยมำศกอ่สร้ำง ๗,๗๖๘.๒๐ รำคำต  ำสุด 83/๒๕๖3 ลว 26 ส.ค. ๒๕๖3

๕ ค่ำหนงัสือพมิพเ์ดือน ก.ย. 2563 ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวทิยำ ๑,๒๐๐ ร้ำนวทิยำ ๑,๒๐๐ รำคำต  ำสุด 84/๒๕๖3 ลว 31 ส.ค. ๒๕๖3

๖ ค่ำเช่ำเครื องถ่ำยเกสำร ก.ค. 2563 ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒,๔๐๐ บริษทับรีุรัมยเ์ซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒,๔๐๐ รำคำต  ำสุด 85/๒๕๖3 ลว 31 ส.ค. ๒๕๖3

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือสิงหำคม ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน

วันที่  ๓ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ จ้างจ ากัดขยะอันตราย ๙,๐๘๔.๔๔ ๙,๐๘๔.๔๔ เฉพาะเจาะจง บริษัทเวสท์แมเนจเมน้ท์สยามจ ากดั ๙,๐๘๔.๔๔ บริษัทเวสท์แมเนจเมน้ท์สยามจ ากดั ๙,๐๘๔.๔๔ ราคาต  าสุด 41/๒๕๖3 ลว 11 ก.ย. ๒๕๖3

๒ ซ่อมคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๑,๙๐๐ ล าปลายมาศคอมพวิเตอร์ ๑,๙๐๐ ราคาต  าสุด 42/๒๕๖3 ลว18 ก.ย. ๒๕๖3

๓ กันห้องศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๙,๕๐๐ ๒๙,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ประกายรุ่งอลูมิเนียม ๒๙,๕๐๐ ร้าน ประกายรุ่งอลูมิเนียม ๒๙,๕๐๐ ราคาต  าสุด 43/๒๕๖3 ลว18 ก.ย. ๒๕๖3

๔ ซ่อมหลังคา ศพด. วัดโคกสะอาด ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายราชวิตว์  ปักกาเวสูง ๒,๐๐๐ นายราชวิตว์  ปักกาเวสูง ๒,๐๐๐ ราคาต  าสุด 44/๒๕๖3 ลว18 ก.ย. ๒๕๖3

๕ ก่อสร้างถนน คสล. ม.14 ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีมย์หนองคูก่อสร้าง ๒๒๐,๐๐๐ หจก.บุรีมย์หนองคูก่อสร้าง ๒๒๐,๐๐๐ ราคาต  าสุด 15/2563 ลว 21 ก.ย.64

๖ ก่อสร้างถนน คสล. ม.16 ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีมย์หนองคูก่อสร้าง ๖๖,๐๐๐ หจก.บุรีมย์หนองคูก่อสร้าง ๖๖,๐๐๐ ราคาต  าสุด 16/2563 ลว 21 ก.ย.64

๗ ก่อสร้างถนน คสล. ม.14 ๑๔๘,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีมย์หนองคูก่อสร้าง ๑๔๘,๐๐๐ หจก.บุรีมย์หนองคูก่อสร้าง ๑๔๘,๐๐๐ ราคาต  าสุด 17/2563 ลว 21 ก.ย.64

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนิโคน

วนัที่  ๒ เดอืนตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



ล ำดับที่ งำนทีซ้ื่อ วงเงินทีซ้ื่อ รำคำกลำง วิธซ้ืีอ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ วสัดุส ำนักงำนกอคลัง ๘,๐๔๐ ๘,๐๔๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๘,๐๔๐ หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๘,๐๔๐ รำคำต  ำสุด 86/๒๕๖3 ลว 1 ก.ย. ๒๕๖3

๒ เครื องอำ่นบัตรเอนกประสงค์ ส ำนักปลัด ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๑,๔๐๐ หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๑,๔๐๐ รำคำต  ำสุด 87/๒๕๖3 ลว 3 ก.ย. ๒๕๖3

๓ เครื องอำ่นบัตรเอนกประสงค์ กองคลัง ๗๐๐ ๗๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๗๐๐ หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๗๐๐ รำคำต  ำสุด 88/๒๕๖3 ลว 3 ก.ย. ๒๕๖3

๔ พนัธุ์ไม้เพื อปลูกซ่อมแซม ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรพงค์พนัธุ์ไม้ ๔๕,๐๐๐ ร้ำนวรพงค์พนัธุ์ไม้ ๔๕,๐๐๐ รำคำต  ำสุด 89/๒๕๖3 ลว 8 ก.ย. ๒๕๖3

๕ วสัดุส ำนักงำนกอส ำนักปลัด ๔๕,๐๙๕ ๔๕,๐๙๕ เฉพำะเจำะจง หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๔๕,๐๙๕ หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๔๕,๐๙๕ รำคำต  ำสุด 90/๒๕๖3 ลว 8 ก.ย. ๒๕๖3

๖ วสัดุกอ่สร้ำง (หนิคลุก) ๔๙,๗๘๐ ๔๙,๗๘๐ เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ศริญญำวจัน์ กอ่สร้ำง ๔๙,๗๘๐ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ศริญญำวจัน์ กอ่สร้ำง ๔๙,๗๘๐ รำคำต  ำสุด 91/๒๕๖3 ลว 9 ก.ย. ๒๕๖3

๗ วสัดุคอมพวิเตอร์ส ำนักปลัด ๑๘,๓๐๐ ๑๘,๓๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๑๘,๓๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๑๘,๓๐๐ รำคำต  ำสุด 92/๒๕๖3 ลว 9 ก.ย. ๒๕๖3

๘ เครื องอำ่นบัตรเอนกประสงค์ กองสวสัดิกำร ๗๐๐ ๗๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๗๐๐ หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๗๐๐ รำคำต  ำสุด 93/๒๕๖3 ลว 9 ก.ย. ๒๕๖3

๙ เครื องอำ่นบัตรเอนกประสงค์ กองช่ำง ๗๐๐ ๗๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๗๐๐ หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๗๐๐ รำคำต  ำสุด 94/๒๕๖3 ลว 9 ก.ย. ๒๕๖3

๑๐ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์กองคลัง ๒๒,๙๐๐ ๒๒,๙๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒๒,๙๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒๒,๙๐๐ รำคำต  ำสุด 95/๒๕๖3 ลว 10 ก.ย. ๒๕๖3

๑๑ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส ำนักปลัด ๓๖,๒๐๐ ๓๖,๒๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๓๖,๒๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๓๖,๒๐๐ รำคำต  ำสุด 96/๒๕๖3 ลว 10 ก.ย. ๒๕๖3

๑๒ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์กองช่ำง ๒๘,๓๐๐ ๒๘,๓๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒๘,๓๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒๘,๓๐๐ รำคำต  ำสุด 97/๒๕๖3 ลว 11 ก.ย. ๒๕๖3

๑๓ ครุภณัฑ์ส ำนักงำนกองช่ำง ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๑๑,๘๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๑๑,๘๐๐ รำคำต  ำสุด 98/๒๕๖3 ลว 11 ก.ย. ๒๕๖3

๑๔ ครุภณัฑ์ส ำนักงำนกองคลัง ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒๗,๕๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๒๗,๕๐๐ รำคำต  ำสุด 99/๒๕๖3 ลว 11 ก.ย. ๒๕๖3

๑๕ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว  14 รำยกำร ๑๕,๒๑๓ ๑๕,๒๑๓ เฉพำะเจำะจง หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๑๕,๒๑๓ หจก.จริโรจน์กำรค้ำ ๑๕,๒๑๓ รำคำต  ำสุด 100/๒๕๖3 ลว 18 ก.ย. ๒๕๖3

๑๖ วสัดุคอมพวิเตอร์กองสวสัดิกำร 10 รำยกำร ๔๕,๗๐๐ ๔๕,๗๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๔๕,๗๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๔๕,๗๐๐ รำคำต  ำสุด 101/๒๕๖3 ลว 18 ก.ย. ๒๕๖3

๑๗ ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ทีว ีLED ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๓๖,๐๐๐ บริษทับุรีรัมย์เซอร์วสิโอเอจ ำกดั ๓๖,๐๐๐ รำคำต  ำสุด 102/๒๕๖3 ลว 18 ก.ย. ๒๕๖3

๑๘ วสัดุกอ่สร้ำง(บ้ำนคนพกิำร) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ล ำปลำยมำศอดุมกอ่สร้ำง ๒๐,๐๐๐ หจก.ล ำปลำยมำศอดุมกอ่สร้ำง ๒๐,๐๐๐ รำคำต  ำสุด 103/๒๕๖3 ลว 18 ก.ย. ๒๕๖3

๑๙ เครื องปรับอำกำศชนิดแขวน ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีฟำ้กำรไฟฟำ้ ๒๘,๐๐๐ หจก.ศรีฟำ้กำรไฟฟำ้ ๒๘,๐๐๐ รำคำต  ำสุด 104/๒๕๖3 ลว 18 ก.ย. ๒๕๖3

                              นำยกองค์กำรบริหำรสวน่ต ำบลหินโคน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือกันยำยน ๒๕๖๓

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน

วันที่  ๒ เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

(ลงชือ่) 

                                     (นำยถวลัย์ โขมโนทัย)


