
(แบบ  สขร.1) 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2561 

องคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
ลําดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 

 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

 
หมายเหตุ 

1 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ทับทิมสยาม 04 

2,005 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานอูชางขจร 
     ราคาที่เสนอ  2,005 

รานอูชางขจร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

2 จางเหมาทําปาย โครงการปองกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 

13,400 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
     ราคาที่เสนอ  13,400 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

3 ซ้ือวัสดุกอสราง (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ทับทิมสยาม 04 

4,280 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานอูชางขจร 
     ราคาที่เสนอ  4,280 

รานอูชางขจร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

4 จางเหมาทําปาย โครงการสงเสริม- 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในวันสงกรานต 

6,482 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
     ราคาที่เสนอ  6,482 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

5 ซ้ือสังฆทาน โครงการสงเสริมศิลป 
วัฒนธรรมทองถิ่นในวันสงกรานต 

4,369 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานมิตรไมตรี 1 
     ราคาที่เสนอ  4,369 

รานมิตรไมตรี 1 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

6 จางเหมาจัดเตรียมสถานที่และเคร่ือง
เสียง โครงการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมฯ 

14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายระยอง พลศร ี
     ราคาที่เสนอ  14,000 

นายระยอง พลศร ี
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

31,760 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานสหรวมชัย 
     ราคาที่เสนอ  31,760 

รานสหรวมชัย 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

8 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (กองศึกษาฯ) 

1,700 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานกิติศักด์ิ เทเลคอม 
     ราคาที่เสนอ  1,700 

รานกิติศักด์ิ เทเลคอม 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

9 ซ้ือของรางวัลและวัสดุโครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในวันสงกรานต 

11,539 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.มิสเตอรสปอรต 
     ราคาที่เสนอ  11,539 

หจก.มิสเตอรสปอรต 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  
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10 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูขับ
รถบรรทุกนํ้า 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายแล  จิตเย็น 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายแล  จิตเย็น 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

11 ซ้ือชุดดอกไม โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในวันสงกรานต 

10,140 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานโอดอกไมสด 
     ราคาที่เสนอ  10,140 

รานโอดอกไมสด 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

12 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายไป  แรงหาญ 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายไป  แรงหาญ เสนอราคาตํ่าสุด  

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 9,460 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอทีดอทคอม (สังขะ) 
     ราคาที่เสนอ  9,460 

รานไอทีดอทคอม (สังขะ) 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

14 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายจิมมี  รักษร 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายจิมมี  รักษร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 17,900 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอทีดอทคอม (สังขะ) 
     ราคาที่เสนอ  17,900 

รานไอทีดอทคอม (สังขะ) 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

16 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสด  แกวสวาง 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายสด  แกวสวาง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

17 ซื้อวัสดุกอสราง (กองศึกษาฯ) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต 

8,946 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานบุญชัยเสาปูน 
     ราคาที่เสนอ  8,946 

รานบุญชัยเสาปูน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

18 จางเหมาพนักงานดูแลทําความ
สะอาดภายในสํานักงาน 

6,800 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางพเยาว  แกนมั่น 
      ราคาที่เสนอ  6,800 

นางพเยาว  แกนมั่น 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

19 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงประจําเดือน พ.ค.61  
(รถยนตสํานักงาน กข 4276 สุรินทร) 
 

4,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
     ราคาที่เสนอ  4,800.-  

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

20 จางเหมาพนักงานขับรถกูชีพ 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายวัฒนชัย  สิงหชัย 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายวัฒนชัย  สิงหชัย 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

21 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงประจําเดือน พ.ค.61  
(รถยนตยนตกูชีพ, รถบรรทุกนํ้า) 
 

9,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
     ราคาที่เสนอ  9,800.-  

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  
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22 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชลอ  ทองจันทร 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายชลอ  ทองจันทร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด
เสนอราคาตํ่าสุด 

 

23 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงประจําเดือน พ.ค.61  
(รถจักรบยานยนต/ กองคลัง) 
 

500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
     ราคาที่เสนอ  500.-  

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

24 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสุรศักด์ิ  บุญเน่ือง 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายสุรศักด์ิ  บุญเน่ือง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

25 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงประจําเดือน พ.ค.61  
(รถจักรบยานยนต/ กองชาง) 
 

500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
     ราคาที่เสนอ  500.-  

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

26 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายธนวุฒิ  สมย่ิง 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายธนวุฒิ  สมย่ิง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

27 จางเหมาโครงการกอสรางถนนดินลงหิน
คลุกสูพื้นที่การเกษตร บานชําเบง หมูที่ 5 
(สายบานชําเบง-บานศาลา) 

349,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อมรินทรรุงเรืองกอสราง 

    ราคาที่เสนอ 349,500 
หจก.อมรินทรรุงเรืองกอสราง 

 
เสนอราคาตํ่าสุด  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


