
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส้ินเปลือง 28,386.00          28,386.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำวิน กรุ๊ป 28,386.00        ร้ำนมำวิน กรุ๊ป 28,386.00        รำคำต่ ำสุด ซ.23/2565 ลว 20 เม.ย.65
2 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองยำนพำหนะ 46,000.00          46,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 46,000.00        หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 46,000.00        รำคำต่ ำสุด ซ.24/2565 ลว 22 เม.ย.65
3 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ประจ ำสถำนี

เดือนภัยล่วงหน้ำ Early Warning
61,600.00          61,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น เค.พี. 61,600.00        หจก.ขอนแก่น เค.พี. 61,600.00        รำคำต่ ำสุด ซ.25/2565 ลว 28 เม.ย.65

4 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,650.00            1,650.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,650.00          บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด

1,650.00          รำคำต่ ำสุด จ.32/2565 ลว 4 เม.ย.65

5 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 6,640.00            6,640.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 6,640.00          หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 6,640.00          รำคำต่ ำสุด จ.33/2565 ลว 18 เม.ย.65
6 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 18,970.00          18,970.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 18,970.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 18,970.00        รำคำต่ ำสุด จ.34/2565 ลว 19 เม.ย.65
7 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 4,770.00            4,770.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 4,770.00          หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 4,770.00          รำคำต่ ำสุด จ.35/2565 ลว 22 เม.ย.65
8 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล "เทศกำลสงกรำนต์" 2,880.00            2,880.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
2,880.00          บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์

เทคโนโลยี จ ำกัด
2,880.00          รำคำต่ ำสุด จ.36/2565 ลว 22 เม.ย.65

9 จ้ำงท ำตรำยำง 1,585.00            1,585.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,585.00          บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด

1,585.00          รำคำต่ ำสุด จ.37/2565 ลว 28 เม.ย.65

10 จ้ำงท ำตรำยำง 3,780.00            3,780.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

3,780.00          บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด

3,780.00          รำคำต่ ำสุด จ.38/2565 ลว 28 เม.ย.65

11 จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ 76,691.00          76,691.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุวดี โพธิยา 76,691.00        น.ส.ยุวดี โพธิยา 76,691.00        ราคาต ่าสุด สทภ.4/15/2565 ลว.1 เม.ย.65
12 จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ 76,691.00          76,691.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วันวิสาข์ พิสากุล 76,691.00        น.ส.วันวิสาข์ พิสากุล 76,691.00        ราคาต ่าสุด สทภ.4/16/2565 ลว.1 เม.ย.65
13 จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ 67,841.00          67,841.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุวัฒน์ ผายพิมพ์ 67,841.00        นายอนุวัฒน์ ผายพิมพ์ 67,841.00        ราคาต ่าสุด สทภ.4/17/2565 ลว.1 เม.ย.65
14 จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ 53,100.00          53,100.00        เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ พิพุฒ 53,100.00        นายชัยวัฒน์ พิพุฒ 53,100.00        ราคาต ่าสุด สทภ.4/18/2565 ลว.1 เม.ย.65
15 จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ 76,691.00          76,691.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิศัลย์ศยา จันทร์เทาว์ 76,691.00        น.ส.วิศัลย์ศยา จันทร์เทาว์ 76,691.00        ราคาต ่าสุด สทภ.4/19/2565 ลว.1 เม.ย.65
16 จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ 64,777.00          64,777.00        เฉพาะเจาะจง นายอดิศร สุริยะภา 64,777.00        นายอดิศร สุริยะภา 64,777.00        ราคาต ่าสุด สทภ.4/20/2565 ลว.11 เม.ย.65

17 จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ 64,777.00          64,777.00        เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ หงษาค่า 64,777.00        นายธนโชติ หงษาค่า 64,777.00        ราคาต ่าสุด สทภ.4/21/2565 ลว.11 เม.ย.65

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน เมษำยน 2565
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4


