
บ้านนายศราวธุ หมอกกระโทก บ้านแชะ หมู ่4

            แบบ  สขร.1

1 จ้างเหมาจดัทําตรายาง 1,348.20 1,348.20 เฉพาะเจาะจง บจก.124 เฮ้าส์ 1,348.20 บจก.124 เฮ้าส์             1,348.20 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งจ้างเลขที/ 80/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 6 พ.ค. 65

2 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เปียทิพย์ ประจิตร 3,900.00 น.ส.เปียทิพย์ ประจิตร       3,900 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งจ้างเลขที/ 85/2565

ดแูลเด็กเล็ก มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 10 พ.ค. 65

ศพด.พนาหนองหิน

3 จ้างเหมาซอ่มแซม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยิ/งเจริญแอร์ 3,000.00 ร้านยิ/งเจริยแอร์               3,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งจ้างเลขที/ 86/2565

เหตผุลที/คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที/และวนัที/ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื >อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  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

3 จ้างเหมาซอ่มแซม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยิ/งเจริญแอร์ 3,000.00 ร้านยิ/งเจริยแอร์               3,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งจ้างเลขที/ 86/2565

เครื/องปรับอากาศ อบต. มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 12 พ.ค. 65

4 จ้างเหมาซอ่มแซม 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยิ/งเจริญแอร์ 3,000.00 ร้านยิ/งเจริยแอร์               4,400 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งจ้างเลขที/ 87/2565

เครื/องปรับอากาศ ศพด. มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 12 พ.ค. 65

5 จ้างเหมาซอ่มแซม 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โซลมอเตอร์สปอร์ต 29,000.00 บจก.โซลมอเตอร์สปอร์ต  29,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งจ้างเลขที/ 88/2565

รถบรรทกุนํ >าดบัเพลิง มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 20 พ.ค. 65

6 จ้างเหมาซอ่มแซม 40,085.00 40,085.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครบรุีอะไหลย่นต์ 40,085.00 ร้านครบรุีอะไหลย่นต์       40,085 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งจ้างเลขที/ 89/2565

รถยนต์ ทะเบียน ผอ 4525 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 23 พ.ค. 65

7 จดัซื >อวสัดคุอมพิวเตอร์ 2,670.00 2,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 2,670.00 ร้าน อ.พานิช                   2,670 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 92/2565

กองคลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 2 พ.ค. 65

8 จดัซื >อวสัดคุอมพิวเตอร์ 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 6,960.00 ร้าน อ.พานิช                   6,960 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 93/2565

กองชา่ง มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 2 พ.ค. 65

9 จดัซื >อวสัดสุํานกังาน 1,662.00 1,662.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 1,662.00 บจก.ดโูฮม                      1,662 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 94/25659 จดัซื >อวสัดสุํานกังาน 1,662.00 1,662.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 1,662.00 บจก.ดโูฮม                      1,662 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 94/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 3 พ.ค. 65



10 จดัซื >อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 3,990.00 ร้าน อ.พานิช                   3,990 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 95/2565

เครื/องปริ >นเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 3 พ.ค. 65

สํานกัปลดั

11 จดัซื >อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 20,990.00 20,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช 20,990.00 ร้าน อ.พานิช                   20,990 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 96/2565

โน๊ตบุ้ก กองสวสัดิการสงัคม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 3 พ.ค. 65

12 จดัซื >อวสัดไุฟฟ้า 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 5,400.00 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์        5,400 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 98/2565

กองชา่ง มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 6 พ.ค. 65

13 จดัซื >อวสัดงุานบ้านงานครัว 13,618.00 13,618.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.พาณิชย์ 13,618.00 ร้าน พ.พาณิชย์               13,618 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 99/2565

ศพด.บ้านพนาหนองหิน มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 10 พ.ค. 65

14 จดัซื >อวสัดงุานบ้านงานครัว 13,618.00 13,618.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.พาณิชย์ 13,618.00 ร้าน พ.พาณิชย์               13,618 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 100/2565

ศพด.บ้านหนองมะคา่ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 10 พ.ค. 65ศพด.บ้านหนองมะคา่ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 10 พ.ค. 65

15 จดัซื >อยางรถยนต์ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง สินทองยางยนต์ 11,400.00 ร้านสินทองยางยนต์         11,400 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 101/2565

หมายเลขทะเบียน กธ2109 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 25 พ.ค. 65

16 จดัซื >อวสัดสุํานกังาน 2,158.00 2,158.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 2,158.00 บจก.ดโูฮม                       2,158 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 102/2565

กองคลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 27 พ.ค. 65

17 จดัซื >อวสัดคุอมพิวเตอร์ 12,740.00 12,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.พาณิชย์ 12,740.00 ร้าน พ.พาณิชย์               12,740 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 103/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 27 พ.ค. 65

18 จดัซื >อผ้าผกูประดบั 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบญุแตง่ 16,000.00 ร้านบญุแตง่                   16,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั/งซื >อเลขที/ 104/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 27 พ.ค. 65

19 โครงการกอ่สร้างถนน 178,000.00 178,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 177,000.00 บจก.ศ.ศกัยภาพ            177,000 เสนอราคาตํ/าสดุ สญัญาจ้างเลขที/ 17/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั/น 177,500.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 12 พ.ค. 65

ซอยบ้านนางประคอง หจก.ว.อภินนัท์ 177,900.00

ประสาน บ้านโนนทอง ม.11ประสาน บ้านโนนทอง ม.11



20 โครงการกอ่สร้างถนน 280,000.00 277,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 276,000.00 บจก.ศ.ศกัยภาพ            276,000 เสนอราคาตํ/าสดุ สญัญาจ้างเลขที/ 18/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั/น 277,000.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 12 พ.ค. 65

ซอยฟาร์มหมนูางจํารัส หจก.ว.อภินนัท์ 277,500.00

ยวดกระโทก บ้านหนองมะคา่ ม.9

21 โครงการกอ่สร้างถนน 340,000.00 340,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ปิยราชขนสง่ 338,000.00 บจก.ปิยราชขนสง่         338,000 เสนอราคาตํ/าสดุ สญัญาจ้างเลขที/ 19/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 338,500.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที/ 20 พ.ค. 65

ตอ่จากเดิมเส้นบ้านนาย หจก.จกัราชคอนกรีต 339,500.00

สมชาย รุมพล บ้านถนนกลาง ม.8


