
            แบบ  สขร.1

1 โครงการปรับปรุงห้องนํ �า 63,500 63,500 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัราชคอนกรีต 63,500 บจก.ปิยราชขนสง่          63,000  เสนอราคาตํ'าสดุ 44/2564 ลว. 25 ส.ค.64

สาธารณะ อบต.แชะ บจก.ปิยราชขนสง่ 63,000  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 63,300

2 จ้างเหมาบคุคลเพื'อ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมิตานนั แหวก่ระโทก 9,000 น.ส.สมิตานนัฯ                9,000 เสนอราคารายเดียว 791/2564 ลว.5 ส.ค.64

ปฏิบตัิงานนกัวิเคราะห์ฯ  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ประจําเดือนกรกฎาคม

เหตผุลที'คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที'และวนัที'ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้าง  ประจาํเดือน สิงหาคม 2564
องค์การบริหารสว่นตําบลแชะ  อําเภอครบรุี   จงัหวดันครราชสีมา

ลําดบั

ที'
งานที'จดัซื �อหรือจดัจ้าง

วงเงินที'จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื �อ

หรือจ้าง

รายชื'อผู้ เข้าเสนอราคา

และราคาที'เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที'

ตกลงซื �อหรือจ้าง

ประจําเดือนกรกฎาคม

2564

3 จ้างเหมาพนกังาน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช ศิริเมฆา 9,000 นายอภิเดช ศิริเมฆา       9,000 เสนอราคารายเดียว 792/2564 ลว.5 ส.ค.64

ประจํารถยนต์บรรทกุนํ �า  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ดบัเพลิงเอนกประสงค์

ประจําเดือนกรกฎาคม

2564

4 โครงการประชารัฐร่วมใจ 5000 5000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิรกาญจน์ เสือบวั 5,000 น.ส.วชิรกาญจน์ฯ           5,000 เสนอราคารายเดียว 793/2564 ลว.5 ส.ค.64

กําจดัภยัโรคพิษสนุขับ้า  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

และควบคมุประชากร

สนุขั แมว 

5 จดัซื �ออาหารเสริม(นม) 13677.18 13,677.18 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ �ว 13,677.18 สหกรณ์ ฯ                13,677.18 เสนอราคารายเดียว 811/2564 ลว.16 ส.ค.64

โรงเรียนสําหรับ ศพด.  มีคณุสมบตัิครบถ้วน โรงเรียนสําหรับ ศพด.  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

6 จดัซื �ออาหารเสริม(นม) 168,739.20 168,739.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ �ว 168,739.20 สหกรณ์ ฯ             168,739.20 เสนอราคารายเดียว 812/2564 ลว.16 ส.ค.64



โรงเรียนสําหรับ สพฐ.  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

7 จดัซื �อวสัดกุอ่สร้าง 1,725 1,725 เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 1,725.00 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์   1,725 เสนอราคารายเดียว 814/2564 ลว.16 ส.ค. 64

กองชา่ง  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

8 จดัซื �อวสัดกุอ่สร้าง 2,190 2,190 เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 2,190.00 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์   2,190 เสนอราคารายเดียว 815/2564 ลว.16 ส.ค. 64

กองชา่ง  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

9 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 3,420 3,420 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อมซรีอกซ์ 3,420.00 ร้านอ้อมซรีอกซ์               3,420 เสนอราคารายเดียว 821/2564 ลว.16 ส.ค. 64

พร้อมเข้ารูปเลม่  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

สํานกัปลดั

10 จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ 9,960 9,960 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 9,960.00 ร้าน อ.พานิช                   9,960 เสนอราคารายเดียว 822/2564 ลว.16 ส.ค. 64

สํานกัปลดั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

11 จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ 10,240 10,240 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 10,240.00 ร้าน อ.พานิช              10,240 เสนอราคารายเดียว 823/2564 ลว.16 ส.ค. 64

กองคลงั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน กองคลงั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

12 จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 750.00 ร้าน อ.พานิช                     750 เสนอราคารายเดียว 824/2564 ลว.16 ส.ค. 64

ศพด.หนองมะคา่ ม.9  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

13 จดัซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิง 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรครบรุี 9,500.00 สหกรณ์ฯ                      9,500 เสนอราคารายเดียว 825/2564 ลว.16 ส.ค. 64

และหลอ่ลื'น  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ประจําเดือน กรกฎาคม

14 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 9,500.00 ร้าน อ.พานิช                   9,500 เสนอราคารายเดียว 826/2564 ลว.16 ส.ค. 64

ชดุรับแขก สํานกัปลดั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

15 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 7,500.00 ร้าน อ.พานิช                   7,500 เสนอราคารายเดียว 827/2564 ลว.16 ส.ค. 64

เก้าอี �สํานกังาน  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

สํานกัปลดั

16 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 7,500.00 ร้าน อ.พานิช                   7,500 เสนอราคารายเดียว 828/2564 ลว.16 ส.ค. 64

เก้าอี �สํานกังาน  มีคณุสมบตัิครบถ้วน เก้าอี �สํานกังาน  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

กองคลงั



17 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 2,500.00 ร้าน อ.พานิช                   2,500 เสนอราคารายเดียว 829/2564 ลว.16 ส.ค. 64

เก้าอี �สํานกังาน  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

กองการศกึษา

18 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 2,500.00 ร้าน อ.พานิช                   2,500 เสนอราคารายเดียว 830/2564 ลว.16 ส.ค. 64

เก้าอี �สํานกังาน  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

กองชา่ง

19 จดัซื �อถงุยงัชีพ ตาม 37,840 37,840 เฉพาะเจาะจง หจก.ภกัดีศิลป์ 37,840.00 หจก.ภกัดีศิลป์              37,840 เสนอราคารายเดียว 831/2564 ลว. 16ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)

20 จดัซื �อวสัด-ุอปุกรณ์ ตาม 12,926 12,926 เฉพาะเจาะจง หจก.ภกัดีศิลป์ 12,926.00 หจก.ภกัดีศิลป์             12,926 เสนอราคารายเดียว 832/2564 ลว. 16ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)

21 จ้างประกอบอาหาร 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นางขนั สนตะคุ 42,000.00 นางขนั สนตะค ุ           42,000 เสนอราคารายเดียว 833/2564 ลว. 16ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)

22 จ้างทําปา้ยไวนิล 3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง โชคชยัปริ �นสกรีน 3,700.00 โชคชยัปริ �นสกรีน           3,700 เสนอราคารายเดียว 834/2564 ลว. 16ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)

23 จดัซื �อวสัด-ุอปุกรณ์ ตาม 13,400 13,400 เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 13,400.00 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์  13,400 เสนอราคารายเดียว 835/2564 ลว. 16ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค



(Covid-19)

24 จดัซื �อวสัด-ุอปุกรณ์ ตาม 21,050 21,050 เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 21,050.00 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์  21,050 เสนอราคารายเดียว 836/2564 ลว. 16ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)

25 จดัซื �ออาหารเสริม(นม) 18,236.24 18,236.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ �ว 18,236.24 สหกรณ์ ฯ               18,236.24 เสนอราคารายเดียว 841/2564 ลว.24 ส.ค.64

โรงเรียนสําหรับ ศพด.  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

26 จดัซื �ออาหารเสริม(นม) 47,376.00 47,376.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ �ว 47,376.00 สหกรณ์ ฯ                    47,376 เสนอราคารายเดียว 842/2564 ลว.24 ส.ค.64

โรงเรียนสําหรับ สพฐ.  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

27 จดัซื �อวสัดกุอ่สร้าง 820 820 เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 820.00 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์       820 เสนอราคารายเดียว 845/2564 ลว. 24 ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรคปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)

28 จดัซื �อวสัดไุฟฟ้า 6,960 6,960 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 6,960.00 บจก.ดโูฮม                       6,960 เสนอราคารายเดียว 846/2564 ลว. 24 ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)

29 จดัซื �อวสัดกุอ่สร้าง 37,379 37,379 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 37,379.00 บจก.ดโูฮม                    37,379 เสนอราคารายเดียว 847/2564 ลว. 24 ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)

30 จดัซื �อวสัดกุอ่สร้าง 10,698 10,698 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 10,698.00 บจก.ดโูฮม                    10,698 เสนอราคารายเดียว 848/2564 ลว. 24 ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรคปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)



31 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านบงัเอิญ 7,800.00 ร้านบงัเอิญ                     7,800 เสนอราคารายเดียว 851/2564 ลว. 24 ส.ค. 64

สํานกัปลดั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

32 จดัซื �อถงุยงัชีพ ตาม 21,400 21,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ภกัดีศิลป์ 21,400.00 หจก.ภกัดีศิลป์              21,400 เสนอราคารายเดียว 875/2564 ลว. 24 ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)

33 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 13,772 13,772 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 13,772.00 บจก.ดโูฮม                    13,772 เสนอราคารายเดียว 876/2564 ลว. 24 ส.ค. 64

กองการศกึษา  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

34 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 9,750 9,750 เฉพาะเจาะจง บจก.มั'งคั'งทรัพย์ 9,750.00 บจก.มั'งคั'งทรัพย์            9,750 เสนอราคารายเดียว 877/2564 ลว. 25 ส.ค. 64

โต๊ะคอมพิวเตอร์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

กองคลงั

35 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 119,980 11,990 เฉพาะเจาะจง บจก.มั'งคั'งทรัพย์ 11,990.00 บจก.มั'งคั'งทรัพย์          11,990 เสนอราคารายเดียว 878/2564 ลว. 25 ส.ค. 6435 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 119,980 11,990 เฉพาะเจาะจง บจก.มั'งคั'งทรัพย์ 11,990.00 บจก.มั'งคั'งทรัพย์          11,990 เสนอราคารายเดียว 878/2564 ลว. 25 ส.ค. 64

โต๊ะทํางานเหล็ก  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

กองการศกึษา

36 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มั'งคั'งทรัพย์ 3,000.00 บจก.มั'งคั'งทรัพย์            3,000 เสนอราคารายเดียว 879/2564 ลว. 25 ส.ค. 64

โต๊ะคอมพิวเตอร์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

กองสวสัดิการสงัคม

37 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 12,250 12,250 เฉพาะเจาะจง บจก.มั'งคั'งทรัพย์ 12,250.00 บจก.มั'งคั'งทรัพย์          12,250 เสนอราคารายเดียว 880/2564 ลว. 25 ส.ค. 64

โต๊ะทํางานเหล็ก  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

กองชา่ง

38 จดัซื �อชดุเครื'องนอน 30,240 30,240 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวปาลสโตร์ 30,240.00 ร้านนิวปาลสโตร์         30,240 เสนอราคารายเดียว 887/2564 ลว. 25 ส.ค. 64

โครงการจดัตั �งศนูย์  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ปฏิบตัิการควบคมุโรค

(Covid-19)(Covid-19)


