
            แบบ  สขร.1

1 จ้างเหมาจดัทําผ้ามา่น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิไลผ้ามา่น 3,000.00 ร้านวิไลผ้ามา่น                 3,000  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 66/2565

กองการศกึษา  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที&  1 เม.ย. 65

2 จ้างเหมาจดัทําผ้ามา่น 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิไลผ้ามา่น 5,000 ร้านวิไลผ้ามา่น                 5,000  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 67/2565

สํานกัปลดั  มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที&  1 เม.ย. 65

3 จ้างเหมาซอ่มแซม 2,220 2,220 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 2,220 ร้าน อ.พานิช                  2,220  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 68/2565

เครื&องปริ 9นเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 11 เม.ย. 65

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที&

ตกลงซื 9อหรือจ้าง

เหตผุลที&คดัเลือก

โดยสรุป
เลขที&และวนัที&ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื 9อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลแชะ  อําเภอครบรุี   จงัหวดันครราชสีมา

ลําดบั

ที&
งานที&จดัซื 9อหรือจดัจ้าง

วงเงินที&จะซื 9อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื 9อ

หรือจ้าง

รายชื&อผู้ เข้าเสนอราคา

และราคาที&เสนอ

เครื&องปริ 9นเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 11 เม.ย. 65

กองคลงั

4 จ้างเหมาจดัทําปา้ย 19,488 19,488 เฉพาะเจาะจง ร้าน 89 ศิลป์ 19,488.00 ร้าน 89 ศิลป์                 19,488  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 69/2565

ลดอบุตัิเหตชุว่งเทศกาล มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 11 เม.ย. 65

สงกรานต์ ปี 2565

5 จ้างเหมาซอ่มแซม 13,765.55 13,765.55 เฉพาะเจาะจง หจก.ตุน่ชยัการชา่ง 13,765.55 หจก.ตุน่ชยัการชา่ง      13,765.55  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 70/2565

รถบรรทกุนํ 9าดบัเพลิง มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 11 เม.ย. 65

สํานกัปลดั

6 จ้างเหมาจดัหาอาหาร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางบวัลอย แอมกระโทก 4,500.00 นางบวัลอย แอมกระโทก   4,500  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 71/2565

ตามโครงการเพิ&มขีด มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65

ความสามารถฯ

กองการศกึษา

7 จ้างเหมาพาหนะตาม 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เปรื&องกระโทก 11,000.00 นายมานะ เปรื&องกระโทก  11,000  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 72/25657 จ้างเหมาพาหนะตาม 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เปรื&องกระโทก 11,000.00 นายมานะ เปรื&องกระโทก  11,000  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 72/2565

โครงการเพิ&มขีดความสามารถฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65



กองการศกึษา

            แบบ  สขร.1

8 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชยัปริ 9นสกรีน 400.00 ร้านโชคชยัปริ 9นสกรีน           400  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 73/2565

โครงการเพิ&มขีดความสามารถฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65

กองการศกึษา

9 จ้างเหมาซอ่มแซม 1,110 1,110 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 1,110 ร้าน อ.พานิช                    1,110  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 74/2565

เครื&องปริ 9นเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65

กองสวสัดิการสงัคม

รายชื&อผู้ เข้าเสนอราคา

และราคาที&เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที&

ตกลงซื 9อหรือจ้าง

เหตผุลที&คดัเลือก

โดยสรุป
เลขที&และวนัที&ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื 9อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลแชะ  อําเภอครบรุี   จงัหวดันครราชสีมา

ลําดบั

ที&
งานที&จดัซื 9อหรือจดัจ้าง

วงเงินที&จะซื 9อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื 9อ

หรือจ้าง

กองสวสัดิการสงัคม

10 จ้างเหมาซอ่มแซม 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 1,100.00 ร้าน อ.พานิช                    1,100  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 75/2565

เครื&องคอมพิวเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65

กองการศกึษา

11 จ้างเหมาซอ่มแซม 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 450.00 ร้าน อ.พานิช                     450  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 76/2565

เครื&องคอมพิวเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65

ศพด.บ้านพนาหนองหิน

12 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล 432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 89 ศิลป์ 432.00 ร้าน 89 ศิลป์                       432  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งจ้างเลขที& 77/2565

ศนูย์ชว่ยเหลือประชาชน มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65

13 จดัซื 9อวสัด-ุอปุกรณ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.พาณิชย์ 3,000.00 ร้าน พ.พาณิชย์                 3,000  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งซื 9อเลขที& 85/2565

โครงการเพิ&มขีดความสามารถฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65

กองการศกึษา

14 จดัซื 9อวสัดยุานพาหนะและ 1,968.80 1,968.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ตุน่ชยัการชา่ง 1,968.80 หจก.ตุน่ชยัการชา่ง       1,968.80  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งซื 9อเลขที& 86/256514 จดัซื 9อวสัดยุานพาหนะและ 1,968.80 1,968.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ตุน่ชยัการชา่ง 1,968.80 หจก.ตุน่ชยัการชา่ง       1,968.80  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งซื 9อเลขที& 86/2565

ขนสง่ สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65



            แบบ  สขร.1

15 จดัซื 9อวสัดไุฟฟ้า 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 1,580.00 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์       1,580  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งซื 9อเลขที& 87/2565

กองชา่ง มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 20 เม.ย. 65

16 จดัซื 9อครุภณัฑ์สํานกังาน 8,080.00 8,080.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ 8,080.00 บจก.เมเจอร์เฟนิเจอร์        8,080  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งซื 9อเลขที& 88/2565

ตู้กระจกบานเลื&อน 2 หลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 28 เม.ย. 65

กองสวสัดิการสงัคม

17 จดัซื 9อครุภณัฑ์สํานกังาน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ 6,500.00 บจก.เมเจอร์เฟนิเจอร์        6,500  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งซื 9อเลขที& 89/2565

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที&

ตกลงซื 9อหรือจ้าง

เหตผุลที&คดัเลือก

โดยสรุป
เลขที&และวนัที&ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื 9อหรือจ้าง

ลําดบั

ที&
งานที&จดัซื 9อหรือจดัจ้าง

วงเงินที&จะซื 9อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื 9อ

หรือจ้าง

รายชื&อผู้ เข้าเสนอราคา

และราคาที&เสนอ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลแชะ  อําเภอครบรุี   จงัหวดันครราชสีมา

17 จดัซื 9อครุภณัฑ์สํานกังาน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ 6,500.00 บจก.เมเจอร์เฟนิเจอร์        6,500  เสนอราคารายเดียว ใบสั&งซื 9อเลขที& 89/2565

โต๊ะทํางานเหล็ก 4.5 ฟตุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 28 เม.ย. 65

สํานกัปลดั

18 โครงการกอ่สร้างถนน 250,000.00 244,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 242,000.00 บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง  242,000 เสนอราคาตํ&าสดุ สญัญาจ้างเลขที& 9/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก หจก.จกัราชคอนกรีต 242,500.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 19 เม.ย. 65

เส้นข้างสถานตรวจสภาพรถ บจก.ปิยราชขนสง่ 243,500.00

(ตรอ.)บ้านแชะ หมู ่3

19 โครงการกอ่สร้างถนน 200,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 197,000.00 บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง  197,000 เสนอราคาตํ&าสดุ สญัญาจ้างเลขที& 10/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก หจก.จกัราชคอนกรีต 197,500.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 19 เม.ย. 65

สายบ้านนายบญุสม เดชพร บจก.ปิยราชขนสง่ 197,900.00

ถงึร้านค้าประชารัฐ บ้านขาคีม หมู ่6

20 โครงการกอ่สร้างถนน 100,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 79,000.00 บจก.ศ.ศกัยภาพ            79,000 เสนอราคาตํ&าสดุ สญัญาจ้างเลขที& 11/2565

หินคลกุ เส้นบ้านนายแจง บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั&น 79,800.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 29 เม.ย. 65หินคลกุ เส้นบ้านนายแจง บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั&น 79,800.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 29 เม.ย. 65

สจัจา บ้านหนองรัง ม.2 หจก.ว.อภินนัท์ 80,000.00



            แบบ  สขร.1

21 โครงการกอ่สร้างถนน 100,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 98,000.00 บจก.ศ.ศกัยภาพ             98,000 เสนอราคาตํ&าสดุ สญัญาจ้างเลขที& 12/2565

หินคลกุ เส้นปากอโุมงค์ บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั&น 98,900.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 29 เม.ย. 65

ไปบ้านนายปรีชา หจก.ว.อภินนัท์ 99,000.00

พึ&งธรรมชาติ บ้านถนนกลาง หมู ่8

22 โครงการกอ่สร้างถนน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 99,000.00 บจก.ศ.ศกัยภาพ             99,000 เสนอราคาตํ&าสดุ สญัญาจ้างเลขที& 13/2565

หินคลกุ สายเลียบเหมือง บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั&น 99,900.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 29 เม.ย. 65

รายชื&อผู้ เข้าเสนอราคา

และราคาที&เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที&

ตกลงซื 9อหรือจ้าง

เหตผุลที&คดัเลือก

โดยสรุป
เลขที&และวนัที&ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื 9อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลแชะ  อําเภอครบรุี   จงัหวดันครราชสีมา

ลําดบั

ที&
งานที&จดัซื 9อหรือจดัจ้าง

วงเงินที&จะซื 9อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื 9อ

หรือจ้าง

หินคลกุ สายเลียบเหมือง บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั&น 99,900.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 29 เม.ย. 65

ชลประทานหลงัร้านอาหาร หจก.ว.อภินนัท์ 100,000.00

สวรรค์บ้านนา บ้านถนนกลาง หมู ่8

23 โครงการกอ่สร้างถนน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 99,000.00 บจก.ศ.ศกัยภาพ             99,000 เสนอราคาตํ&าสดุ สญัญาจ้างเลขที& 14/2565

หินคลกุ ไร่นางรัตนากร บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั&น 99,500.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 29 เม.ย. 65

มิตจงัหรีด หจก.ว.อภินนัท์ 100,000.00

บ้านหนองมะคา่ หมู ่9

24 โครงการกอ่สร้างถนน 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 79,000.00 บจก.ศ.ศกัยภาพ             79,000 เสนอราคาตํ&าสดุ สญัญาจ้างเลขที& 15/2565

หินคลกุ ไร่นายสาธิต บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั&น 79,500.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 29 เม.ย. 65

(บ้านหนองเสือบอง) หจก.ว.อภินนัท์ 80,000.00

ถงึไร่นายเขียว (บ้านหนองเสือบอง) บ้านหนองมะคา่ หมู ่9

25 โครงการกอ่สร้างถนน 500,000.00 497,000.00 494,000.00    บจก.ปิยราชขนสง่ 494,000.00 บจก.ปิยราชขนสง่          494,000 เสนอราคาตํ&าสดุ สญัญาจ้างเลขที& 16/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 495,900.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 29 เม.ย. 65คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 495,900.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที& 29 เม.ย. 65

นางกอ๋ง ยื&นกระโทก ไป หจก.จกัราชคอนกรีต 496,500.00


