
 (แบบ  สขร.1) 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2561 

องคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
ลําดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 

 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

 
หมายเหตุ 

1 ซื้อวัสดุกอสรางเพื่อปรับปรุงบริบท- 
(ศพด.ตาพราม) จํานวน 3 รายการ 

1,775.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานบุญชัยเสาปูน 
     ราคาที่เสนอ  1,775.-  

รานบุญชัยเสาปูน 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

2 จางเหมายานพาหนะ (รถทัวร) 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู
นอกสถานที่ ประจําป 2561 

49,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายกิตติพงษ บัวหอม 
    ราคาที่เสนอ  49,800.-  

นายกิตติพงษ บัวหอม 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองศึกษาฯ) 
จํานวน 3 รายการ 

6,475.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บริษัทแอดไวซสังขะฯ 
     ราคาที่เสนอ  6,475.-  

บริษัทแอดไวซสังขะฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

4 จางเหมาซอมแซมเคร่ืองพิมพ 
 (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ 414-56-0014 

3,590.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  3,590.-  

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) เสนอราคาตํ่าสุด  

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองศึกษาฯ) 
จํานวน 3 รายการ 

10,400.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
   ราคาที่เสนอ  10,400.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

6 จางเหมาทําปายไวนิลพรอมโครงไม 
(กองศึกษาฯ) รวม 5 ศูนย 

3,975.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
   ราคาที่เสนอ  3,975.- 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

7 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ตาพราม จํานวน 9 รายการ 

2,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
     ราคาที่เสนอ  2,000.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

8 จางเหมาซอมแซมรถยนตกูชีพ 37,727.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานรุงเรืองเจริญชัยการชาง 
    ราคาท่ีเสนอ  37,727.- 

รานรุงเรืองเจริญชัยการชาง 

 
เสนอราคาตํ่าสุด  

9 ซื้อวัสดุกอสราง (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ชําเบง จํานวน 13 รายการ 

8,185.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานบุญชัยเสาปูน 
     ราคาที่เสนอ  8,185.-  

รานบุญชัยเสาปูน 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  
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10 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรโทรทัศน (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ลันแต 

2,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานวัชระ อิเล็คทรอนิกส 
    ราคาที่เสนอ  2,800.- 

รานวัชระ อิเล็คทรอนิกส 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

11 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 
จํานวน 39 รายการ 

30,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
    ราคาที่เสนอ  30,000.- 

รานเพทาย 2 เครื่องเขียน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

12 ซื้อวัสดุกอสราง (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ลันแต จํานวน 6 รายการ 

7,680.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานบุญชัยเสาปูน 
     ราคาที่เสนอ  7,680.-  

รานบุญชัยเสาปูน 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

13 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัด)
จํานวน 3 รายการ 

70,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.กานตฯ 
    ราคาที่เสนอ  70,500.-  

หจก.กานตฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

14 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัด)
จํานวน 1 เครื่อง 

22,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.กานตฯ 
    ราคาที่เสนอ  22,000.-  

หจก.กานตฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 
จํานวน 45 รายการ 

27,043.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  27,043.-  

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) เสนอราคาตํ่าสุด  

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 
จํานวน 2 รายการ 

34,380.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานศรีสยามเครื่องถาย 
    ราคาที่เสนอ  34,380.-  

รานศรีสยามเครื่องถาย 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 
จํานวน 4 รายการ 

17,710.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  17,710.-  

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) เสนอราคาตํ่าสุด  

18 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ 
ศพด.ตาพราม 

99,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อมรินทรรุงเรืองกอสราง 

    ราคาที่เสนอ  17,710.-  
หจก.อมรินทรรุงเรืองกอสราง 

 
เสนอราคาตํ่าสุด  

19 โครงการกอสรางรั้วสํานักงาน 
 ศพด.ลันแต 

89,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อมรินทรรุงเรืองกอสราง 

    ราคาที่เสนอ  89,500.-  
หจก.อมรนิทรรุงเรืองกอสราง 

 
เสนอราคาตํ่าสุด  

20 โครงการกอสรางรั้วสํานักงาน 
 ศพด.ชําเบง 

120,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อมรินทรรุงเรืองกอสราง 

  ราคาที่เสนอ  120,500.-  
หจก.อมรินทรรุงเรืองกอสราง 

 
เสนอราคาตํ่าสุด  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


