
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดจ้ำง วงเงินที่จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 41 บร ๑๕,๑๒๐ ๑๕,๑๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเทพ การช่าง ๑๕,๑๒๐ ร้านเทพ การช่าง ๑๕,๑๒๐ ราคาต ่าสุด 17/๒๕๖4 ลว 4 ม.ีค. ๒๕๖4

๒ ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 9606 บร ๕,๓๖๔.๙๘ ๕,๓๖๔.๙๘ เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าพนมรุ้ง จา่กัด ๕,๓๖๔.๙๘ บริษัทโตโยต้าพนมรุ้ง จา่กัด ๕,๓๖๔.๙๘ ราคาต ่าสุด 18/๒๕๖4 ลว 4 ม.ีค. ๒๕๖4

๓ จ่างท าป้ายฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ๑,๐๕๐ ๑,๐๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งดีไซน์ ๑,๐๕๐ ร้านเก่งดีไซน์ ๑,๐๕๐ ราคาต ่าสุด 19/๒๕๖4 ลว 8 ม.ีค. ๒๕๖4

๔ ซ่อมท่อระบายน  า ม.7 บ้านหินโคน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๖,๐๐๐ หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๖,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 20/๒๕๖4 ลว 12 ม.ีค. ๒๕๖4

๕ ซ่อมถนนลงหินคลุก ม.5 ม.9 ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๙๒,๐๐๐ หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๙๒,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 21/๒๕๖4 ลว 12 ม.ีค.๒๕๖4

๖ ซ่อมรถบรรทุกน  าเอนกประสงค์ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง นาย พิศาล แซ่โล้ว ๘,๙๐๐ นาย พิศาล แซ่โล้ว ๘,๙๐๐ ราคาต ่าสุด 22/๒๕๖4 ลว 15 ม.ีค.๒๕๖4

๗ ป้ายสวมหมวกนิรภัย 100% ๖๗๕ ๖๗๕ เฉพาะเจาะจง ล่าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๖๗๕ ล่าปลายมาศอิ้งเจ็ท ๖๗๕ ราคาต ่าสุด 23/๒๕๖4 ลว 23 ม.ีค.๒๕๖4

๘ ย้ายเคร่ืองปรับอากาศกองส่งเสริมการเกษตร ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ  วงศ์พา ๒,๖๐๐ นายพรเทพ  วงศ์พา ๒,๖๐๐ ราคาต ่าสุด 24/๒๕๖4 ลว 30 ม.ีค.๒๕๖4

๙ ก่อสร้างวางท่อคสล. ม.5 บ้านโนนตะครอง ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๔๓๒,๐๐๐ หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๔๓๒,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 18/๒๕๖4 ลว 8 ม.ีค.๒๕๖4

๑๐ ก่อสร้างวางท่อคสล. ม.1บ้านกะทิง(คุ้มโนนดู่) ๑๘๗,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๑๘๗,๐๐๐ หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง ๑๘๗,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 19/๒๕๖4 ลว 8 ม.ีค.๒๕๖4

๑๑ ก่อสร้างวางท่อคสล. ม.9 บ้านหนองตาจ่ า ๑๖๖,๐๐๐ ๑๖๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง ๑๖๖,๐๐๐ หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง ๑๖๖,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 20/๒๕๖4 ลว 12 ม.ีค.๒๕๖4

๑๒ ก่อสร้างอาคาร อปพร. ๔๖๕,๐๐๐ ๔๖๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บรัทจักวาลบุรีรัมย์ จา่กัด ๔๖๕,๐๐๐ บรัทจักวาลบุรีรัมย์ จา่กัด ๔๖๕,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 21/๒๕๖4 ลว 23 ม.ีค.๒๕๖4

๑๓ ก่อสร้างวางท่อคสล. ม.13 บ้านโคกใหม่ 499,000          499,000           เฉพาะเจาะจง หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง 499,000   หจก.ศริญญาวัจน์ก่อสร้าง 499,000     ราคาต ่าสุด 22/๒๕๖4 ลว 31 ม.ีค.๒๕๖4

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม ๒๕๖๔

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหินโคน

วนัที ่ ๑  เดอืนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำยชื่อผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่ซ้ือ วงเงินที่ซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ วัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา ๖,๙๘๗ ๖,๙๘๗ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๖,๙๘๗ หจก.จิรโรจน์การค้า ๖,๙๘๗ ราคาต ่าสุด 36/๒๕๖4 ลว 1 ม.ีค. ๒๕๖4

๒ วัสดคอมพิวเตอร์ส่านักปลัด ๒๓,๑๐๐ ๒๓,๑๐๐ ประกวดราคา บริษัทโอเอ(ประเทศไทย) จา่กัด ๒๓,๑๐๐ บริษัทโอเอ(ประเทศไทย) จา่กัด ๒๓,๑๐๐ ราคาต ่าสุด 37/๒๕๖4 ลว 4 ม.ีค. ๒๕๖4

๓ เส้ือฝึกอบรมจิตอาสาเพื อภัยพิบัติ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี โฟร์ ช็อบ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ร้าน พี โฟร์ ช็อบ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ราคาต ่าสุด 38/๒๕๖4 ลว 8 ม.ีค. ๒๕๖4

๔ วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ๓๐,๙๐๐.๐๐ ๓๐,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี โฟร์ ช็อบ ๓๐,๙๐๐.๐๐ ร้าน พี โฟร์ ช็อบ ๓๐,๙๐๐.๐๐ ราคาต ่าสุด 39/๒๕๖4 ลว 8 ม.ีค. ๒๕๖4

๕ เช่าอุปกรณ์การฝึกจิตอาสาภัยพิบัติ ๑๒,๗๐๐ ๑๒,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี โฟร์ ช็อบ ๑๒,๗๐๐ ร้าน พี โฟร์ ช็อบ ๑๒,๗๐๐ ราคาต ่าสุด 40/๒๕๖4 ลว 8 ม.ีค. ๒๕๖4

๖ นม ยู เอช ที ภาคเรียนที 2/2563 ๑๕๑,๐๓๕.๔๘ ๑๕๑,๐๓๕.๔๘ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง ๑๕๑,๐๓๕.๔๘ สหกรณ์โคนมปากช่อง ๑๕๑,๐๓๕.๔๘ ราคาต ่าสุด 41/๒๕๖4 ลว 16 ม.ีค. ๒๕๖4

๗ วัสดุงานบ้านงานครัวส่านักปลัด ๑๔,๐๒๓ ๑๔,๐๒๓ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๔,๐๒๓ หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๔,๐๒๓ ราคาต ่าสุด 42/๒๕๖4 ลว 18 ม.ีค. ๒๕๖4

๘ วัสดุก่อสร้างจา่นวน 25 รายการ ๒๖,๘๑๙.๕๕ ๒๖,๘๑๙.๕๕ เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปลายมาศอุดมก่อสร้าง ๒๖,๘๑๙.๕๕ หจก.ล่าปลายมาศอุดมก่อสร้าง ๒๖,๘๑๙.๕๕ ราคาต ่าสุด 43/๒๕๖4 ลว 23 ม.ีค. ๒๕๖4

๙ วัสดุส่านักงานกองช่าง ๑๙,๙๖๕ ๑๙,๙๖๕ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๙,๙๖๕ หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๙,๙๖๕ ราคาต ่าสุด 44/๒๕๖4 ลว 29 ม.ีค. ๒๕๖4

๑๐ ทรายเคมรกา่จัดลูกน้่ายุงลาย ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงศ์9898 ๙๙,๐๐๐ หจก.คีรีวราพงศ์9898 ๙๙,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 45/๒๕๖4 ลว 29 ม.ีค. ๒๕๖4

๑๑ น้่านาเคมีส่าหรับเครื องพ่นหมอกควัน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงศ์9899 ๙๐,๐๐๐ หจก.คีรีวราพงศ์9899 ๙๐,๐๐๐ ราคาต ่าสุด 46/๒๕๖4 ลว 29 ม.ีค. ๒๕๖4

๑๒ วัสดุส่านักงานกองคลัง จา่นวน 8 รายการ ๑๙,๗๗๐ ๑๙,๗๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๙,๗๗๐ หจก.จิรโรจน์การค้า ๑๙,๗๗๐ ราคาต ่าสุด 47/๒๕๖4 ลว 31 ม.ีค. ๒๕๖4

(ลงชื่อ).....นรินทร์  โกเลือน..เจา้หน้าที่

           (นายนรินทร์  โกเลือน)

     ปลัดองค์การบริหารสวน่ต าบลหนิโคน

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดอืนมนีำคม ๒๕๖๔

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหินโคน

วนัที ่ ๑  เดอืนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

(ลงชื่อ)........ยพุเยาว ์ลาภรัมย์.....หวัหน้าเจา้หน้าที่

(นางยพุเยาว ์ลาภรัมย์)             

(ลงชื่อ) ส.ต.ท..สมโภชน์  จนัทร์ดอน

      (สมโภชน์  จนัทร์ดอน)


