
            แบบ  สขร.1

1 จดัซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิงและ         26,280.00 26,280.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรครบรุี   26,280.00 สหกรณ์การเกษตรครบรุี   26,280 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 162/2565

หลอ่ลื-น ประจําเดือน ก.ย.65 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 1 ก.ย. 65

2 จดัซื �อวสัดกุอ่สร้าง         12,490.00 12,490.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบญุสืบมีดโคราช   12,490.00 ร้านบญุสืบมีดโคราช        12,490 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 163/2565

กองชา่ง มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 1 ก.ย. 65

3 จดัซื �อวคัซนีปอ้งกนั       100,000.00 98,640.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์บริการจงัหวดั นม.   98,640.00 สหกรณ์บริการ จ.นม.      98,640 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 164/2565

โรคพิษสนุขับ้า ปี 2565 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 1 ก.ย. 65

4 จดัซื �อยางมะตอยสําเร็จรูป       200,000.00 198,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีพี เคมีคลั ซพัพลาย ######### บจก.ทีพี เคมีคลัฯ           198,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 165/2565

เลขที-และวนัที-ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  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 �อยางมะตอยสําเร็จรูป       200,000.00 198,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีพี เคมีคลั ซพัพลาย ######### บจก.ทีพี เคมีคลัฯ           198,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 165/2565

พร้อมนํ �ายาง มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 2 ก.ย. 65

5 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน           4,325.00 4,325.00       เฉพาะเจาะจง บจก.รวมวิทยา     4,325.00 บจก.รวมวิทยา                  4,325 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 166/2565

กองสวสัดิการสงัคม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 2 ก.ย. 65

6 จดัซื �อวสัดอุปุกรณ์           5,000.00 5,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิรกาญจน์ เสือบวั     5,000.00 น.ส.วชิรกาญจน์ เสือบวั     5,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 167/2565

โครงการประชารัฐร่วมใจ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 6 ก.ย. 65

กําจดัภยัโรคพิษสนุขับ้า ฯ

7 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน           3,500.00 3,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ พาณิชย์     5,000.00 ร้าน พ พาณิชย์                  5,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 168/2565

ชั �นวางของ 4 ชั �น กองสวสัดิการสงัคม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 6 ก.ย. 65

8 จดัซื �อวสัดงุานบ้านงานครัว           1,810.00 1,810.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์     1,810.00 หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์         1,810 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 169/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 6 ก.ย. 65

9 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน           6,140.00 6,140.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์     6,140.00 หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์         6,140 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 170/2565

กองการศกึษา มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 6 ก.ย. 65กองการศกึษา มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 6 ก.ย. 65

10 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน           4,632.00 4,632.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์     4,632.00 หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์         4,632 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 171/2565



สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 6 ก.ย. 65

11 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน           2,700.00 2,700.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม     2,700.00 บจก.ดโูฮม                         2,700 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 172/2565

กองสวสัดิการสงัคม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 13 ก.ย. 65

12 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน           2,700.00 2,700.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม     2,700.00 บจก.ดโูฮม                         2,700 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 173/2565

กองคลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 13 ก.ย. 65

13 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน           7,094.00 7,094.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์     7,094.00 หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์         7,094 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 174/2565

กองคลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 13 ก.ย. 65

14 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน           8,000.00 7,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซคีิว     7,950.00 หจก.โคราชซคีิว                  7,950 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 175/2565

เครื-องสแกนลายนิ �วมือ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 13 ก.ย. 65

15 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน           8,445.00 8,445.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม     8,445.00 บจก.ดโูฮม                         8,445 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 176/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 16 ก.ย. 65

16 จดัซื �อวสัดงุานบ้านงานครัว           3,952.00 3,952.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม     3,952.00 บจก.ดโูฮม                         3,952 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 177/256516 จดัซื �อวสัดงุานบ้านงานครัว           3,952.00 3,952.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ดโูฮม     3,952.00 บจก.ดโูฮม                         3,952 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 177/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 16 ก.ย. 65

17 จดัซื �อวสัดเุครื-องดบัเพลิง           2,400.00 2,400.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์     2,400.00 บจก.ครบรุีเคหะภณัฑ์        2,400 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 178/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 16 ก.ย. 65

18 จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์           9,910.00 9,910.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช     9,910.00 ร้าน อ.พานิช                      9,910 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 179/2565

กองการศกึษา มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 16 ก.ย. 65

19 จดัซื �อวสัดสุํานกังาน           6,420.00 6,420.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซน็เตอร์     6,420.00 หจก.ออฟฟิศเซน็เตอร์        6,420 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 180/2565

กองสวสัดิการสงัคม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 21 ก.ย. 65

20 จดัซื �อหินผหุรือดินผุ           9,500.00 9,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิI ภกัดิIกระโทก     9,500.00 นายสมศกัดิI ภกัดิIกระโทก    9,500 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 181/2565

ซอ่มแซมถนนภายในหมูบ่้าน มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 21 ก.ย. 65

21 จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์         13,090.00 13,090.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช   13,090.00 ร้าน อ.พานิช                   13,090 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 182/2565

กองชา่ง มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 21 ก.ย. 65

22 จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์         15,880.00 15,880.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช   15,880.00 ร้าน อ.พานิช                   15,880 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 183/256522 จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์         15,880.00 15,880.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช   15,880.00 ร้าน อ.พานิช                   15,880 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 183/2565

กองคลงั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 21 ก.ย. 65



23 จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์           4,870.00 4,870.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช     4,870.00 ร้าน อ.พานิช                      4,870 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 184/2565

กองสวสัดิการสงัคม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 21 ก.ย. 65

24 จดัซื �อวสัดเุครื-องดบัเพลิง         50,000.00 47,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นาซา่ไฟร์ฯ   47,000.00 หจก.นาซา่ไฟร์ฯ               47,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 185/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 22 ก.ย. 65

25 จดัซื �อวสัดงุานบ้านงานครัว              800.00 800.00          เฉพาะเจาะจง หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์        800.00 หจก.มั-นคงธนาภณัฑ์              800 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 186/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 22 ก.ย. 65

26 จดัซื �อครุภณัฑ์สํานกังาน         10,300.00 10,300.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์   10,300.00 บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์   10,300 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งซื �อเลขที- 187/2565

สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 23 ก.ย. 65

27 จ้างเหมาจดัทําปา้ยไวนิล              600.00 600.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน 89 ศิลป์        600.00 ร้าน 89 ศิลป์                          600 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 155/2565

โครงการประชารัฐร่วมใจ มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 2 ก.ย. 65

กําจดัภยัโรคพิษสนุขับ้า ฯ

28 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร           4,700.00 4,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อมซรี๊อกซ์     4,700.00 ร้านอ้อมซรี๊อกซ์                  4,700 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 156/256528 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร           4,700.00 4,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อมซรี๊อกซ์     4,700.00 ร้านอ้อมซรี๊อกซ์                  4,700 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 156/2565

ข้อบญัญัติประจําปี 2566 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 6 ก.ย. 65

29 จ้างเหมาซอ่มแซม           4,180.00 4,180.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พานิช     4,180.00 ร้าน อ.พานิช                      4,180 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 157/2565

คอมพิวเตอร์ กองสวสัดิการสงัคม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 6 ก.ย. 65

30 จ้างเหมาซอ่มแซม         14,300.00 14,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซน็เตอร์   14,300.00 หจก.ออฟฟิศเซน็เตอร์      14,300 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 158/2565

เครื-องถา่ยเอกสาร มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 13 ก.ย. 65

กองสวสัดิการสงัคม

31 จ้างเหมาติดตั �งเครื-องสแกน           1,550.00 1,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซคีิว     1,550.00 หจก.โคราชซคีิว                  1,550 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 159/2565

ลายนิ �วมือ สํานกัปลดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 13 ก.ย. 65

32 จ้างเหมาติดตั �งฝาตะแกรง           8,400.00 8,400.00       เฉพาะเจาะจง นายสวุิทย์ ภกัดิIกระโทก     8,400.00 นายสวุิทย์ ภกัดิIกระโทก       8,400 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 160/2565

บ้านโนนทอง หมู ่11 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 19 ก.ย. 65

33 จ้างเหมาวางทอ่ระบายนํ �า         21,500.00 21,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสวุิทย์ ภกัดิIกระโทก   21,500.00 นายสวุิทย์ ภกัดิIกระโทก    21,500 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 161/2565

บ้านแชะ หมู ่3 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 19 ก.ย. 65บ้านแชะ หมู ่3 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 19 ก.ย. 65

34 จ้างเหมาวางทอ่ระบายนํ �า         46,000.00 46,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสวุิทย์ ภกัดิIกระโทก   46,000.00 นายสวุิทย์ ภกัดิIกระโทก    46,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 162/2565



บ้านหนองรัง หมู ่2 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 19 ก.ย. 65

35 จ้างเหมาซอ่มแซมถนน         36,000.00 36,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ   36,000.00 บจก.ศ.ศกัยภาพ              36,000 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 163/2565

หินคลกุ บ้านโนนทอง หมู ่11 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 19 ก.ย. 65

37 จ้างเหมาซอ่มแซมถนน           3,600.00 3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิI ภกัดิIกระโทก     3,600.00 นายสมศกัดิI ภกัดิIกระโทก   3,600 เสนอราคารายเดียว ใบสั-งจ้างเลขที- 164/2565

หินคลกุ บ้านแชะ หมู ่3 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 23 ก.ย. 65

38 โครงการกอ่สร้างถนน 250,000         235,900        เฉพาะเจาะจง บจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 234,000     บจก.โชคดีครบรุีฯ      234,000 เสนอราคาตํ-าสดุ สญัญาจ้างเลขที- 32/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก บจก.ปิยราชขนสง่ 234,900     มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 5 ก.ย. 65

สายบ้านนางสายยนต์ บจก.จกัราชคอนกรีต 235,500     

เชิดกระโทก บ้านหนองรัง หมู ่2

39 โครงการเดินระบบทอ่เมน 400,000         381,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ครบรุีโชคอนนัต์ 380,000     หจก.ครบรุีโชคอนนัต์  380,000 เสนอราคาตํ-าสดุ สญัญาจ้างเลขที- 33/2565

ประปาหมูบ่้าน บจก.ศ.ศกัยภาพ 380,500     มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 20 ก.ย. 65

บ้านโนนมะขามปอ้ม หมู ่5 บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั-น 380,900     บ้านโนนมะขามปอ้ม หมู ่5 บจก.ร๊อคคิทคอนสตรัคชั-น 380,900     

40 โครงการกอ่สร้างถนน 476,000 489,700 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.พฒันาดีไซน์ 473,000     หจก.พ.พฒันาดีไซน์  473,000 เสนอราคาตํ-าสดุ สญัญาจ้างเลขที- 34/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก หจก.ว.อภินนัท์ 475,000     มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 20 ก.ย. 65

สายบ้านนายสมศกัดิI หจก.จอมพลเคหะภณัฑ์ 476,000     

เชิดสําโรง บ้านโนนทอง หมู ่11

41 โครงการซอ่มแซมถนน 85,500           85,500          เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิI ภกัดิIกระโทก 85,000       นายสมศกัดิI ภกัดิIกระโทก เสนอราคารายเดียว สญัญาจ้างเลขที- 35/2565

เลียบคลองชลประทาน มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 21 ก.ย. 65

หลงัร้านอาหารสวรรค์บ้านนา

บ้านถนนกลาง หมู ่8

42 จ้างเหมาซอ่มแซมถนน 81,600           81,600          เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 81,000       บจก.ศ.ศกัยภาพ         81,000 เสนอราคารายเดียว สญัญาจ้างเลขที- 36/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 28 ก.ย. 65

บริเวณปากทอ่ บ้านหนองรัง หมู ่2

43 โครงการกอ่สร้างถนน 30,000           30,000          เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศกัยภาพ 29,500       บจก.ศ.ศกัยภาพ          29,500 เสนอราคารายเดียว สญัญาจ้างเลขที- 37/2565

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีคณุสมบตัิครบถ้วน ลงวนัที- 28 ก.ย. 65

ทางเข้าซอยบ้านนายอดุมทางเข้าซอยบ้านนายอดุม

ลา่มกระโทก บ้านหนองมะคา่ หมู ่9


