
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 52,000.00   52,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 51,300.00   หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 51,300.00    คุณสมบัติตรง 15/2563
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว. 2 ธ.ค.62

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,100.00     6,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 6,200.00     หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 6,200.00     คุณสมบัติตรง 16/2563
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว. 3 ธ.ค.62

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 300.00        คุณสมบัติตรง 28/2563
โครงการ Big Cleanning Day ตามข้อก าหนด ลว.3 ธ.ค.62
ประจ าปี  2563

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,000.00   16,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 15,800.00   หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 15,800.00    คุณสมบัติตรง 17/2563
(กองการศึกษา ศาสนาและ ตามข้อก าหนด ลว. 12 ธ.ค.62
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วัฒนธรรม)

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,300.00     4,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 4,250.00     หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 4,250.00     คุณสมบัติตรง 18/2563
(กองการศึกษา ศาสนาและ ตามข้อก าหนด ลว. 12 ธ.ค.62
วัฒนธรรม)

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 167,000.00 165,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 164,500.00 หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 164,500.00  คุณสมบัติตรง 1/2563
สายบ้านนางสมใจถึงบ้านนาย การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.16 ธ.ค.62
วุฒิชัย หมู่ 10

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 180,000.00 179,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 178,500.00 หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 178,500.00  คุณสมบัติตรง 2/2563
สายบ้านพีจุ่ล  หมู่  6 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.16 ธ.ค.62

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 101,000.00 100,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 99,500.00   หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 99,500.00    คุณสมบัติตรง 3/2563
สายบา้นผู้ช่วยประจวบ หมู ่12 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.16 ธ.ค.62
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9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,030.00     1,030.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 1,030.00     ร้านคอมเทค 1,030.00     คุณสมบัติตรง 19/2563
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว. 17 ธ.ค.62

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 300.00        คุณสมบัติตรง 29/2563
โครงการรณรงค์ "ท าความดี ตามข้อก าหนด ลว.17 ธ.ค.62
ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก" ประจ าปี 2563

11 จ้างเหมาท าตรายาง 600.00       600.00         เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 600.00       บจ.ก่อทวี 600.00        คุณสมบัติตรง 30/2563

ตามข้อก าหนด ลว.17 ธ.ค.62

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,558.00     9,558.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 9,558.00     บจ.ก่อทวี 9,558.00     คุณสมบัติตรง 20/2563
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว. 18 ธ.ค.62

13 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 1,715.00     1,715.00       เฉพาะเจาะจง นายดิลก 1,715.00     นายดิลก 1,715.00     คุณสมบัติตรง 21/2563
โครงการต้ังจดุบริการประชาชน ก่ าสระน้อย ก่ าสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.20 ธ.ค.62



เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

ในช่วงเทศกาลปีใหม่

14 จา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 4,300.00     4,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 4,300.00     ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 4,300.00     คุณสมบัติตรง 31/2563
และป้ายรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ตามข้อก าหนด ลว.20 ธ.ค.62
โครงการต้ังจดุบริการประชาชน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่

15 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 1,300.00     1,300.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 1,300.00     นายสมบูรณ์ 1,300.00     คุณสมบัติตรง 32/2563
โครงการต้ังจดุบริการประชาชน แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.20 ธ.ค.62
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

16 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 22,500.00   22,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชั้น 22,500.00   นางสาวชั้น 22,500.00    คุณสมบัติตรง 33/2563
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั ฉ่ าพรมราช ฉ่ าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.24 ธ.ค.62
วังวารีวน ประจ าเดือน
มกราคม - มีนาคม 2563
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17 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 22,500.00   22,500.00     เฉพาะเจาะจง นางวรรณา 22,500.00   นางวรรณา 22,500.00    คุณสมบัติตรง 34/2563
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัพรหมราช สายสระน้อย สายสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.24 ธ.ค.62
 ประจ าเดือน
มกราคม - มีนาคม 2563

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,740.00     7,740.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 7,740.00     ร้านปร้ินเตอร์โซน 7,740.00     คุณสมบัติตรง 22/2563
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.26 ธ.ค.62


