
 (แบบ  สขร.1) 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2561 

องคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
ลําดับท่ี 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 

 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

 
หมายเหตุ 

1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย โครงการ
ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกฯ 

35,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานทิวาพรกรุป 
     ราคาที่เสนอ 35,800.-  

รานทิวาพรกรุป 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

2 จางเหมาทําปายไวนิลโครงการควบคุม
และปองกันโรคไขเลือดออก (สํานักปลัด) 

6,440 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
    ราคาที่เสนอ  6,440 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

3 ซื้อวัสดุกอสราง (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ตาแตรว (จํานวน 10 รายการ) 

10,270.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานบุญชัยเสาปูน 
    ราคาที่เสนอ  10,270.-  

รานบุญชัยเสาปูน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

4 จางเหมาบริการรถบรรทุกกลาไม โครงการ
สงเสริมการปลูกปาในท่ีสาธารณะ 

5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายทีน พิกุลทอง 
    ราคาที่เสนอ  5,000 

นายทีน พิกุลทอง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  
(สํานักปลัด) รถยนตกูชีพ 

3,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานโชต เซ็นเตอรฯ 
    ราคาที่เสนอ  3,000.-  

รานโชต เซ็นเตอรฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

6 จางเหมาเครื่องเสียง โครงการสงเสริมการ
ปลูกปาในที่สาธารณะ 

5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายปรัชญา บุญนาค 
    ราคาที่เสนอ  5,000 

นายปรัชญา บุญนาค เสนอราคาตํ่าสุด  

7 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (กองชาง) 
จํานวน 10 รายการ 

10,885.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  10,885.-  

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

8 จางเหมาทําปายไวนิลสําหรับจัดนิทรรศ 
การ “อําเภอสะอาด” 

930 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
    ราคาที่เสนอ  930 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 24,090.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  24,090.-  

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  
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10 จางเหมายานพาหนะ โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ประจําป 2561 

8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายกิติพงษ บัวหอม 

    ราคาที่เสนอ  8,000 
นายกิติพงษ บัวหอม 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

11 ซื้อวัสดุกอสราง (กองศึกษาฯ) 
ศพด.ทับทิมสยาม 04 (จํานวน 6 รายการ) 

11,236.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานบุญชัยเสาปูน 
    ราคาที่เสนอ  11,236.-  

รานบุญชัยเสาปูน 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

12 จางเหมาโครงการซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน บานทับทิมสยาม 04 

49,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายพยงค เที่ยงตรง 

    ราคาทีเ่สนอ  49,500 
นายพยงค เที่ยงตรง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 
(จํานวน 17 รายการ) 

11,975.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  11,975.-  

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

14 จางเหมาโครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาภายในอาคาร ศพด.ลันแต 

9,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายพยงค เที่ยงตรง 
    ราคาที่เสนอ  9,500 

นายพยงค เที่ยงตรง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 
(จํานวน 1 รายการ) 

8,670.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
    ราคาที่เสนอ  8,670.-  

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

16 จางเหมาทําปายไวนิลพรอมโครงไม 
(กองศึกษาฯ) 

450 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
    ราคาที่เสนอ  9,500 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

17 ซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําเดือน  
ก.ย.61 (รถยนตสํานักงานฯ) 
 

 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
     ราคาที่เสนอ   

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

18 จางเหมาลางแอรเครื่องปรับอากาศ 
(กองศึกษาฯ) ศพด.ลันแต 

4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานมุมอิเล็คทรอนิกส 
    ราคาที่เสนอ  4,800 

รานมุมอิเล็คทรอนิกส 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

19 ซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําเดือน  
ก.ย.61 (รถยนตกูชีพ,รถบรรทุกนํ้า) 
 

 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
    ราคาที่เสนอ   

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

20 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูขับ
รถบรรทุกนํ้า 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายแล  จิตเย็น 
      ราคาทีเ่สนอ  7,000 

นายแล  จิตเย็น 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

 



-3- 

 

21 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงประจําเดือน ก.ย.61  
(รถจักรยานยนต)/ กองศึกษาฯ 
 

 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
     ราคาที่เสนอ   

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

22 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายไป  แรงหาญ 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายไป  แรงหาญ เสนอราคาตํ่าสุด  

23 ซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงประจําเดือน ก.ย.61  
(รถจักรยานยนต)/ กองคลัง 
 

 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
     ราคาที่เสนอ   

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

24 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายจิมมี  รักษร 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายจิมมี  รักษร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

25 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสด  แกวสวาง 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายสด  แกวสวาง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

26 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในสํานักงาน 

6,800 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางพเยาว  แกนมั่น 
      ราคาที่เสนอ  6,800 

นางพเยาว  แกนมั่น 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

27 จางเหมาพนักงานขับรถกูชีพ 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายวัฒนชัย  สิงหชัย 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายวัฒนชัย  สิงหชัย 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

28 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชลอ  ทองจันทร 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายชลอ  ทองจันทร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

29 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสุรศักด์ิ บุญเน่ือง 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายสุรศักด์ิ บุญเน่ือง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

30 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายธนวุฒิ สมย่ิง 
      ราคาที่เสนอ  7,000 

นายธนวุฒิ สมย่ิง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

 
 

 



 
 
 
 
 


