
            แบบ  สขร.1

1 กอ่สร้างถนนหินคลกุ 500,000 473,100 เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 47,000 บจก.ศ.ศกัยภาพ           470,000  เสนอราคาตํ'าสดุ สญัญาเลขที' 5/2565

เส้นเหมืองไส้ไกไ่ปคลอง หจก.ว.อภินนัท์ 472,000  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 7 ก.พ. 65

ระนาม บ้านดอนสงา่งาม บจก.ร๊อคคิทฯ 473,000

หมู ่10

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 230,000 226,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ปิยราชขนสง่ 224,000 บจก.ปิยราชขนสง่         224,000  เสนอราคาตํ'าสดุ สญัญาเลขที' 6/2565

เสริมเหล็ก เส้นบ้าน บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 224,500  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 11 ก.พ. 65

เลขที'และวนัที'ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื >อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์  2565
องค์การบริหารสว่นตําบลแชะ  อําเภอครบรุี   จงัหวดันครราชสีมา

ลําดบั

ที'
งานที'จดัซื >อหรือจดัจ้าง

วงเงินที'จะซื >อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื >อ

หรือจ้าง

รายชื'อผู้ เข้าเสนอราคา

และราคาที'เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที'

ตกลงซื >อหรือจ้าง

เหตผุลที'คดัเลือก

โดยสรุป

เสริมเหล็ก เส้นบ้าน บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 224,500  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 11 ก.พ. 65

นายสมประสงค์ ลายผกัแวน่ หจก.จกัราชคอนกรีต 225,900

บ้านพนาหนองหิน หมู ่7

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 356,000 350,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ร๊อคคิทฯ 348,000 บจก.ร๊อคคิทฯ               348,000  เสนอราคาตํ'าสดุ สญัญาเลขที' 7/2565

เส้นหน้าบ้านนายจกัรินทร์ บจก.ศ.ศกัยภาพ 349,000  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 18 ก.พ. 65

ฝอยผกัแวน่ บ้านโนนทอง หมู ่11 หจก.ว.อภินนัท์ 349,500

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 500,000 491,000 เฉพาะเจาะจง บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 488,000 บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง  488,000  เสนอราคาตํ'าสดุ สญัญาเลขที' 8/2565

เส้นศาลาประชาคมหมูบ่้าน บจก.ปิยราชขนสง่ 490,500  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 21 ก.พ. 65

บ้านหนองรัง หมู ่2 หจก.จกัราชคอนกรีต 489,500

5 จดัซื >อวสัดสุํานกังาน 305 305 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณฮาร์ดแวร์ 305 ร้านวรรณฮาร์ดแวร์              305  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 48/2565

กองคลงั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 1 ก.พ. 65

6 จดัซื >อวสัดคุอมพิวเตอร์ 940 940 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 940 ร้าน อ.พานิช                     940  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 49/2565

กองคลงั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 1 ก.พ. 65กองคลงั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 1 ก.พ. 65

7 จดัซื >อถงุยงัชีพ 19,680 19,680 เฉพาะเจาะจง หจก.ภกัดีศิลป์ สโตร์ 19,680 หจก.ภกัดีศิลป์ สโตร์        19,680  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 51/2565



สําหรับศนูย์พกัคอย CI  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 4 ก.พ. 65

8 จดัซื >อวสัดกุอ่สร้าง 5,720 5,720 เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 5,720 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์       5,720  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 52/2565

กองชา่ง  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 4 ก.พ. 65

9 จดัซื >อวสัดคุอมพิวเตอร์ 6,610             6,610          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 6,610 ร้าน อ.พานิช                    6,610  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 53/2565

กองคลงั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 4 ก.พ. 65

10 จดัซื >อวสัดคุอมพิวเตอร์ 520                520             เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 520 ร้าน อ.พานิช                      520  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 54/2565

สํานกัปลดั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 11 ก.พ. 65

11 จดัซื >อวสัดสุํานกังาน 4,561             4,561          เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 4,561 บจก.ดโูฮม                      4,561  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 55/2565

กองคลงั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 15 ก.พ. 65

12 จดัซื >อวสัดกุอ่สร้าง 800                800             เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 800 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์          800  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 56/2565

กองชา่ง  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 15 ก.พ. 65

13 จดัซื >อวสัดคุอมพิวเตอร์ 2,365             2,365          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 2,365 ร้าน อ.พานิช                    2,365  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 57/256513 จดัซื >อวสัดคุอมพิวเตอร์ 2,365             2,365          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 2,365 ร้าน อ.พานิช                    2,365  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 57/2565

กองการศกึษา  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 18 ก.พ. 65

14 จดัซื >อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3,990             3,990          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 3,990 ร้าน อ.พานิช                   3,990  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 58/2565

เครื'องพิมพ์แบบฉีดหมกึ  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 22 ก.พ. 65

15 จดัซื >อวสัดอุปุกรณ์ 6,060             6,060          เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 6,060 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์       6,060  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งซื >อเลขที' 59/2565

สําหรับศนูย์พกัคอย CI  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 23 ก.พ. 65

16 จ้างเหมาซอ่มแซม 860                860             เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 860 ร้าน อ.พานิช                    860  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งจ้างเลขที' 52/2565

เครื'องปริ >นเตอร์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 1 ก.พ. 65

ศพด.หนองมะคา่

17 จ้างเหมาพนกังานประจํา 9,000             9,000          เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช ศิริเมฆา 9,000 นายอภิเดช ศิริเมฆา           9,000  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งจ้างเลขที' 53/2565

รถยนต์บรรทกุนํ >าดบัเพลิง  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 1 ก.พ. 65

เอนกประสงค์ ประจําเดือน กมุภาพนัธ์ 2565

18 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา 9,000             9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพรรณ 9,000 น.ส.ประภาพรรณฯ            9,000  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งจ้างเลขที' 54/256518 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา 9,000             9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพรรณ 9,000 น.ส.ประภาพรรณฯ            9,000  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งจ้างเลขที' 54/2565

ทําความสะอาดสํานกังาน ตดักระโทก  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 1 ก.พ. 65



อบต.แชะ

19 จ้างเหมาซอ่มแซม 1,800             1,800          เฉพาะเจาะจง ร้านยิ'งเจริญแอร์ 1,800 ร้านยิ'งเจริญแอร์               1,800  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งจ้างเลขที' 55/2565

เครื'องปรับอากาศ  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 8 ก.พ. 65

กองสวสัดิการสงัคม

20 จ้างเหมาซอ่มแซม 13,577.01      13,577.01   เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 1988 13,577.01 หจก.โตโยต้าฯ            13,577.01  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งจ้างเลขที' 56/2565

รถยนต์ หมายเลขทะเบียน  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 15 ก.พ. 65

ขษ 1461 นม.

21 จ้างเหมาซอ่มแซม 1,720             1,720          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 1,720 ร้าน อ.พานิช                    1,720  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งจ้างเลขที' 57/2565

เครื'องคอมพิวเตอร์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 18 ก.พ. 65

ศพด.บ้านพนาหนองหิน

22 จ้างเหมาซอ่มแซม 850                850             เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 850 ร้าน อ.พานิช                       850  เสนอราคาตํ'าสดุ ใบสั'งจ้างเลขที' 58/2565

เครื'องสํารองไฟ  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 21 ก.พ. 65เครื'องสํารองไฟ  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที' 21 ก.พ. 65

กองสวสัดิการสงัคม


