
            แบบ  สขร.1

1 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมเจอร์ 5,700.00 บจก.เมเจอร์                    5,700 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 127/2565

ตู้ เก็บอกสาร กองคลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 1 ก.ค. 65

2 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมเจอร์ 5,700.00 บจก.เมเจอร์                    5,700 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 128/2565

ตู้ เก็บอกสาร สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 1 ก.ค. 65

3 จดัซื �อวสัดไุฟฟ้า กองชา่ง 2,295.00 2,295.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์ 2,295.00 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์       2,295 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 129/2565

มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 1 ก.ค. 65

4 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 5,667.00 5,667.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 5,667.00 บจก.ดโูฮม                     5,667 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 130/2565

เลขที(และวนัที(ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  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

4 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 5,667.00 5,667.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 5,667.00 บจก.ดโูฮม                     5,667 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 130/2565

กองคลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 11 ก.ค. 65

5 จดัซื �อวสัดยุานพาหนะ 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครบรุีอะไหลย่นต์ 540.00 ร้านครบรุีอะไหลย่นต์            540 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 131/2565

และขนสง่ สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 11 ก.ค. 65

6 จดัซื �อวสัดตุามโครงการ 2,394.00 2,394.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ พาณิชย์ 2,394.00 ร้าน พ พาณิชย์                 2,394 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 132/2565

ฝึกอบรมการปอ้งกนั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 11 ก.ค. 65

เด็กจมนํ �าและความปลอดภยัทางนํ �า ประจําปีงบประมาณ 2565

7 จดัซื �อวสัดงุานบ้านงานครัว 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มั(นคงธนาภณัฑ์ 1,250.00 หจก.มั(นคงธนาภณัฑ์           1,250 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 133/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 11 ก.ค. 65

8 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มั(นคงธนาภณัฑ์ 700.00 หจก.มั(นคงธนาภณัฑ์              700 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 134/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 11 ก.ค. 65

9 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 2,384.00 2,384.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม 2,384.00 บจก.ดโูฮม                            2,384 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 135/2565

กองคลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 15 ก.ค. 65กองคลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 15 ก.ค. 65



10 จดัซื �อวสัด-ุอปุกรณ์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ พาณิชย์ 4,300.00 ร้าน พ พาณิชย์                    4,300 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 136/2565

โครงการปอ้งกนัและแก้ไข มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 19 ก.ค. 65

ปัญหาการตั �งครรภ์ในวยัรุ่น ประจําปี 2565

11 จดัซื �อวสัดอุปุกรณ์เพื(อใช้ 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ พาณิชย์ 11,800.00 ร้าน พ พาณิชย์                  11,800 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 137/2565

ในการจดักิจกรรมตาม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 22 ก.ค. 65

โครงการตลาดนดัสขุภาพ ประจําปี 2565

12 จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ 20,155.00 20,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ. พานิช 20,155.00 ร้าน อ.พานิช                       20,155เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 138/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 25 ก.ค. 65

13 ซื �อวสัดอุปุกรณ์เพื(อใช้ใน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ พาณิชย์ 4,800.00 ร้าน พ พาณิชย์                     4,800 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 139/2565

การจดักิจกรรมตาม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 27 ก.ค. 65

โครงการการปอ้งกนัและ

แก้ไขปัญหาความารุนแรงตอ่เด็ก สตรี และบคุคลในครอบครัว ประจําปี 2565แก้ไขปัญหาความารุนแรงตอ่เด็ก สตรี และบคุคลในครอบครัว ประจําปี 2565

14 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 5,805.00 5,805.00 เฉพาะเจาะจง บจก.รวมวิทยา 5,805.00 บจก.รวมวิทยา                     5,805 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งซื �อเลขที( 140/2565

กองการศกึษา มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 27 ก.ค. 65

15 จ้างเหมาซอ่มแซม 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ร๊อคคิทคอนสตรั(คชั(น 32,000.00 บจก.ร๊อคคิท                        32,000เสนอราคารายเดียว ใบสั(งจ้างเลขที( 118/2565

ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 4 ก.ค. 65

16 จ้างเหมาจดัหาอาหาร 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสจุินดา แหวก่ระโทก 25,200.00 นางสจุินดา แหวก่ระโทก  25,200 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งจ้างเลขที( 119/2565

ตามโครงการฝึกอบรมการปอ้งกนั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 11 ก.ค. 65

เด็กจมนํ �าและความปลอดภยัทางนํ �า ประจําปีงบประมาณ 2565

17 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชยัปริ �นสกรีน 900.00 ร้านโชคชยัปริ �นสกรีน             900 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งจ้างเลขที( 120/2565

ตามโครงการฝึกอบรมการปอ้งกนั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 11 ก.ค. 65

เด็กจมนํ �าและความปลอดภยัทางนํ �า ประจําปีงบประมาณ 2565

18 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชยัปริ �นสกรีน 600.00 ร้านโชคชยัปริ �นสกรีน             600 เสนอราคารายเดียว ใบสั(งจ้างเลขที( 121/2565

โครงการปอ้งกนัและแก้ไข มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 19 ก.ค. 65โครงการปอ้งกนัและแก้ไข มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที( 19 ก.ค. 65

ปัญหาการตั �งครรภ์ในวยัรุ่น ประจําปี 2565


