
            แบบ  สขร.1

1 จ้างเหมาบคุคลเพื�อปฏิบตัิ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมิตานนั แหวก่ระโทก 9,000 น.ส.สมิตานนั แหวก่ระโทก  เสนอราคาตํ�าสดุ 137/2565 ลว.2 ธ.ค.64

งานนกัวิเคราะห์นโยบาย  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

และแผน ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2564

2 จ้างเหมาพนกังานประจํา 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช ศิริเมฆา 9,000 นายอภิเดช ศิริเมฆา  เสนอราคาตํ�าสดุ 138/2565 ลว. 2 ธ.ค.64

รถยนต์บรรทกุนํ =าดบัเพลิง  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เอนกประสงค์ ประจําเดือน

ราคากลาง
วิธีซื =อ

หรือจ้าง

รายชื�อผู้ เข้าเสนอราคา

และราคาที�เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที�

ตกลงซื =อหรือจ้าง

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสรุป
เลขที�และวนัที�ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื =อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
องค์การบริหารสว่นตําบลแชะ  อําเภอครบรุี   จงัหวดันครราชสีมา

ลําดบั

ที�
งานที�จดัซื =อหรือจดัจ้าง

วงเงินที�จะซื =อ

หรือจ้าง

เอนกประสงค์ ประจําเดือน

พฤศจิกายน 2564

3 จดัซื =อคูม่ือประจําหน่วย 14,640           14,640        เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองโกบอล 14,640 หจก.รุ่งเรืองโกบอล          14,640 เสนอราคาตํ�าสดุ 157/2565 ลว.7 ธ.ค. 64

หน่วยเลือกตั =ง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

4 จดัซื =อวสัดอุปุกรณ์ประจํา 26,476           26,476        เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองโกบอล 26,476 หจก.รุ่งเรืองโกบอล         26,476 เสนอราคาตํ�าสดุ 158/2565 ลว.ธ.ค. 64

หน่วยเลือกตั =ง เพื�อใช้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ในการเลือกตั =ง สํานกัปลดั

5 จดัซื =อวสัดกุอ่สร้าง 2,435             2,435          เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 2,435 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์        2,435 เสนอราคาตํ�าสดุ 159/2565 ลว. 7 ธ.ค. 64

เพื�อใช้ในการเลือกตั =ง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

สํานกัปลดั

6 ปา้ยไวนิลพระบาทสมเด็จ 1,200             1,200          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชยัปริ =นสกรีน 1,200 ร้านโชคชยัปริ =นสกรีน         1,200 เสนอราคาตํ�าสดุ 166/2565 7 ธ.ค. 64

พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที� 10 น.ส.วรรณา ผลอกระโทก น.ส.วรรณา ผลอกระโทก มีคณุสมบตัิครบถ้วน

และสมเด็จพระนางเจ้าฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีฯ สําหรับ



ศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั

อบต.แชะ

7 จดัซื =อวสัดคุอมพิวเตอร์ 1,020             1,020          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 1,020 ร้าน อ.พานิช                    1,020 เสนอราคาตํ�าสดุ 167/2565 ลว. 7 ธ.ค. 64

สํานกัปลดั น.ส.สทุธาสินี ภดูวงดาษ น.ส.สทุธาสินี ภดูวงดาษ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

8 จ้างเหมาซอ่มแซมเครื�อง 2,380             2,380          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 2,380 ร้าน อ.พานิช                    2,380 เสนอราคาตํ�าสดุ 168/2565 ลว. 7 ธ.ค. 64

คอมพิวเตอร์ รหสัครุภณัฑ์ น.ส.สทุธาสินี ภดูวงดาษ น.ส.สทุธาสินี ภดูวงดาษ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

416-62-0020 กองคลงั

9 จดัซื =อวสัดคุอมพิวเตอร์ 830                830             เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 830 ร้าน อ.พานิช                      830 เสนอราคาตํ�าสดุ 169/2565 ลว. 7 ธ.ค. 64

กองคลงั น.ส.สทุธาสินี ภดูวงดาษ น.ส.สทุธาสินี ภดูวงดาษ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

10 จ้างเหมาซอ่มแซมเครื�อง 1,200             1,200          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 1,200 ร้าน อ.พานิช                    1,200 เสนอราคาตํ�าสดุ 170/2565 ลว. 7 ธ.ค. 64

คอมพิวเตอร์ และเครื�อง น.ส.สทุธาสินี ภดูวงดาษ น.ส.สทุธาสินี ภดูวงดาษ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

คอมพิวเตอร์โน๊คบุ้คคอมพิวเตอร์โน๊คบุ้ค

กองชา่ง

11 จดัซื =ออาหารเสริม (นม) 8,758.40        8,758.40     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ =ว 8,758.40 สหกรณ์การเกษตรสีคิ =ว 8,758.40 เสนอราคาตํ�าสดุ 172/2565 ลว. 7 ธ.ค. 64

ประจําเดือน ธันวาคม 2564 มีคณุสมบตัิครบถ้วน

สําหรับ ศพด.

12 จดัซื =ออาหารเสริม (นม) 55,209.20      55,209.20   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ =ว 55,209.20 55,209.20 เสนอราคาตํ�าสดุ 171/2565 ลว. 7 ธ.ค. 64

ประจําเดือน ธันวาคม 2564 มีคณุสมบตัิครบถ้วน

สําหรับ รร.สพฐ.

13 จ้างเหมาจดัหาอาหาร 12,825           12,825        เฉพาะเจาะจง นางบวัลอย แอมกระโทก 12,825 นางบวัลอย แอมกระโทก  12,825 เสนอราคาตํ�าสดุ 183/2565 ลว. 14 ธ.ค. 64

ตามโครงการปอ้งกนั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

อบุตัิเหตอุบุตัิภยัและ

อคัคีภยัภายใน ศพด.

14 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล 450                450             เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชยัปริ =นสกรีน 450 ร้านโชคชยัปริ =นสกรีน           450 เสนอราคาตํ�าสดุ 184/2565 ลว. 14 ธ.ค. 6414 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล 450                450             เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชยัปริ =นสกรีน 450 ร้านโชคชยัปริ =นสกรีน           450 เสนอราคาตํ�าสดุ 184/2565 ลว. 14 ธ.ค. 64

ตามโครงการปอ้งกนั น.ส.วรรณา ผลอกระโทก น.ส.วรรณา ผลอกระโทก มีคณุสมบตัิครบถ้วน



อบุตัิเหตอุบุตัิภยัและ

อคัคีภยัภายใน ศพด.

15 จดัซื =อวสัดอุปุกรณ์ 2,915             2,915          เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.พาณิชย์ 2,915 ร้าน พ.พาณิชย์                2,915 เสนอราคาตํ�าสดุ 185/2565 ลว. 14 ธ.ค. 64

ตามโครงการปอ้งกนั น.ส.ทิพาภรณ์ ชนประเสริฐ น.ส.ทิพาภรณ์ ชนประเสริฐ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

อบุตัิเหตอุบุตัิภยัและ

อคัคีภยัภายใน ศพด.

16 จดัซื =อนํ =ายาเคมีดบัเพลิง 6,000             6,000          เฉพาะเจาะจง บจก.นาซา่ไฟร์ฯ 6,000 บจก.นาซา่ไฟร์ฯ               6,000 เสนอราคาตํ�าสดุ 186/2565 ลว. 14 ธ.ค. 64

ตามโครงการปอ้งกนั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

อบุตัิเหตอุบุตัิภยัและ

อคัคีภยัภายใน ศพด.

17 จดัซื =อเครื�องดื�มเพื�อใช้ 2,620             2,620          เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ เกื =อศิริกลุ 2,620 นายสิทธิ เกื =อศิริกลุ           2,620 เสนอราคาตํ�าสดุ 195/2565 ลว. 15 ธ.ค. 64

ในการเลือกตั =ง สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนในการเลือกตั =ง สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

18 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล 4,073             4,073          เฉพาะเจาะจง ร้าน 89 ศิลป์ 4,073 ร้าน 89 ศิลป์                   4,073 เสนอราคาตํ�าสดุ 197/2565 ลว. 20 ธ.ค. 64

เพื�อใช้ในการเลือกตั =ง นายสพุืษ ภศูรี นายสพุืษ ภศูรี มีคณุสมบตัิครบถ้วน

สํานกัปลดั

19 จ้างเหมาจดัทําพาน 1,300             1,300          เฉพาะเจาะจง ร้านรักดอกไม้ 1,300 ร้านรักดอกไม้                   1,300 เสนอราคาตํ�าสดุ 199/2565 ลว. 14 ธ.ค. 64

ราชสกัการะดอกไม้สด นายภทัรพงศ์ โยธิฐณากรณ์ นายภทัรพงศ์ โยธิฐณากรณ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

(สีเหลือง)

20 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล 864                864             เฉพาะเจาะจง ร้าน 89 ศิลป์ 864 ร้าน 89 ศิลป์                       864 เสนอราคาตํ�าสดุ 200/2565 ลว.20 ธ.ค. 64

อิงค์เจทประชาสมัพนัธ์ นายสพุืษ ภศูรี นายสพุืษ ภศูรี มีคณุสมบตัิครบถ้วน

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ 

ประจําปี ๒๕๖๔ สํานกัปลดั

21 จ้างเหมาจดัหาอาหาร 13,500           13,500        เฉพาะเจาะจง นางขนั สนตะคุ 13,500 นางขนั สนตะค ุ              13,500 เสนอราคาตํ�าสดุ 205/2565 ลว.28 ธ.ค. 64

ตามโครงการดแูลผู้สงูวยั มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามโครงการดแูลผู้สงูวยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ใสใ่จผู้สงูอาย ุ



22 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล 1,000             1,000          เฉพาะเจาะจง ร้านคลงัปา้ย 1,000 ร้านคลงัปา้ย                   1,000 เสนอราคาตํ�าสดุ 206/2565 ลว. 28 ธ.ค. 64

ตามโครงการดแูลผู้สงูวยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ใสใ่จผู้สงูอาย ุ

23 จดัซื =อวสัดอุปุกรณ์ 6,300             6,300          เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.พาณิชย์ 6,300 ร้าน พ.พาณิชย์                6,300 เสนอราคาตํ�าสดุ 207/2565 28 ธ.ค. 64

ตามโครงการดแูลผู้สงูวยั น.ส.ทิพาภรณ์ ชนประเสริฐ น.ส.ทิพาภรณ์ ชนประเสริฐ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ใสใ่จผู้สงูอาย ุ

24 โครงการขดุลอกคลอง 488,000         488,000      เฉพาะเจาะจง บจก.ภนูํ =าฟ้ากอ่สร้าง 486,000 บจก.ภนูํ =าฟ้ากอ่สร้าง     486,000 เสนอราคาตํ�าสดุ สญัญาจ้างเลขที� 1/2565

สระนํ =าแดง บ้านขาคีม หมู ่6 บจก.วงันํ =าเขียวกอ่สร้าง 487,500 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที� 3 ธ.ค. 64

บจก.ปิยราชขนสง่ 487,900

25 โครงการขดุลอกคลอง 488,000         488,000      เฉพาะเจาะจง บจก.ภนูํ =าฟ้ากอ่สร้าง 486,000 บจก.ภนูํ =าฟ้ากอ่สร้าง     486,000 เสนอราคาตํ�าสดุ สญัญาจ้างเลขที� 2/2565

หนองไม้แดง บจก.วงันํ =าเขียวกอ่สร้าง 487,500 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที� 3 ธ.ค. 64

บ้านหนองมะคา่ หมู ่9 บจก.ปิยราชขนสง่ 487,900บ้านหนองมะคา่ หมู ่9 บจก.ปิยราชขนสง่ 487,900

26 โครงการกอ่สร้างถนน 350,000         342,800      เฉพาะเจาะจง บจก.ปิยราชขนสง่ 340,000 บจก.ปิยราชขนสง่        340,000 เสนอราคาตํ�าสดุ สญัญาจ้างเลขที� 3/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก บจก.วงันํ =าเขียวกอ่สร้าง 341,500 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที� 8 ธ.ค. 64

ซอยบ้านสองพี�น้องกรองนํ =า บจก.ภนูํ =าฟ้ากอ่สร้าง 342,000

บ้านถนนกลาง หมู ่8

27 โครงการกอ่สร้างถนน 350,000         336,300      เฉพาะเจาะจง บจก.ปิยราชขนสง่ 334,000 บจก.ปิยราชขนสง่         334,000 เสนอราคาตํ�าสดุ สญัญาจ้างเลขที� 4/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก บจก.ภนูํ =าฟ้ากอ่สร้าง 335,000 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที� 27 ธ.ค. 64

เส้นนาไร่เดียว บ้านแชะ หมู ่3 บจก.วงันํ =าเขียวกอ่สร้าง 336,000


