
(แบบ  สขร.1) 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีวิธเีฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  มกราคม  2561 

องคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ลําดับท่ี 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

 
หมายเหตุ 

1 ซื้อวัสดุการเกษตร (สํานักปลัด) 4,420.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานสวนโต ฟูฟ ู
    ราคาที่เสนอ  4,420.- 

รานสวนโต ฟูฟ ู
     

เสนอราคาตํ่าสุด  

2 จางเหมาโครงการกอสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทับทิมสยาม 04 

176,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธันยรัศมิ ์
   ราคาที่เสนอ  176,500.- 

หจก.ธันยรัศมิ ์ เสนอราคาตํ่าสุด  

3 ซื้อวัสดุกอสราง (กองศึกษาฯ) 2,050.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานบุญชัยเสาปูน 
    ราคาที่เสนอ  2,050.- 

รานบุญชัยเสาปูน 
     

เสนอราคาตํ่าสุด  

4 จางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. 
บานทับทิมสยาม 04 หมูที่ 10 

299,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธันยรัศมิ ์
    ราคาที่เสนอ  299,500.- 

หจก.ธันยรัศมิ ์ เสนอราคาตํ่าสุด  

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 27,720.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
   ราคาที่เสนอ  27,720.- 

รานไอที ดอทคอม (สังขะ) 
     

เสนอราคาตํ่าสุด  

6 จางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. 
บานศาลา หมูที่ 7 

299,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธันยรัศมิ ์
    ราคาที่เสนอ  299,500.- 

หจก.ธันยรัศมิ ์ เสนอราคาตํ่าสุด  

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติฯ 

9,997.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานรวมวิทยา 
    ราคาที่เสนอ  9,997.- 

รานรวมวิทยา 
     

เสนอราคาตํ่าสุด  

8 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 
(กองศึกษาฯ) 

2,400.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานมุมอิเล็กทรอนิกส 
    ราคาที่เสนอ  2,400.- 

รานมุมอิเล็กทรอนิกส 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

9 ซื้อของรางวัล โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติฯ 

18,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บริษัทเมย (เลามงเส็ง) 
   ราคาที่เสนอ  18,500.- 

บริษัทเมย (เลามงเส็ง) 
     

เสนอราคาตํ่าสุด  
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10 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 
(กองชาง) 

2,400.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานมุมอิเล็กทรอนิกส 
    ราคาที่เสนอ  2,400.- 

รานมุมอิเล็กทรอนิกส 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

11 ซื้อวัสดุ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติฯ 

2,999.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานรวมวิทยา 
    ราคาที่เสนอ  2,999.- 

รานรวมวิทยา 
     

เสนอราคาตํ่าสุด  

12 จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติฯ 

30,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายประหยัด จินตกย่ี 
  ราคาที่เสนอ  30,000.- 

นายประหยัด จินตกย่ี เสนอราคาตํ่าสุด  

13 ซื้อวัสดุ โครงการสงเสริมการปลูกพืช
อายุสั้น 

1,470.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานวิสาหกิจ 
    ราคาที่เสนอ  1,470.- 

รานวิสาหกิจ 
     

เสนอราคาตํ่าสุด  

14 จางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. 
บานตาไทย หมูที่ 4 

299,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธันยรัศมิ ์
    ราคาที่เสนอ  299,500.- 

หจก.ธันยรัศมิ ์ เสนอราคาตํ่าสุด  

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองศึกษาฯ) 8,247.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานรวมวิทยา 
    ราคาที่เสนอ  8,247.- 

รานรวมวิทยา 
     

เสนอราคาตํ่าสุด  

16 จางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. 
บานตาแตรว หมูที่ 9 

299,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธันยรัศมิ ์
    ราคาที่เสนอ  299,500.- 

หจก.ธันยรศัมิ ์ เสนอราคาตํ่าสุด  

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองศึกษาฯ) 9,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานรวมวิทยา 
    ราคาที่เสนอ  9,000 

รานรวมวิทยา 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

18 จางเหมาทําปายไวนิล โครงการปลูก
พืชอายุสั้นฯ 

460.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณาฯ 
    ราคาที่เสนอ  460 

รานปายสีโฆษณาฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

19 ซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําเดือน  
ก.พ.61 (รถยนตสํานักงานฯ) 
 

6,975.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บัวนอยสังขะ 
     ราคาที่เสนอ  6,975.-  

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  

20 จางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. 
บานอามุย หมูที่ 3 

299,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธันยรัศมิ ์
ราคาที่เสนอ  299,500.- 

หจก.ธันยรัศมิ ์ เสนอราคาตํ่าสุด  

21 ซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําเดือน  
ก.พ.61 (รถยนตกูชีพ,บรรทุกนํ้า) 

11,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก.บัวนอยสังขะ 
     ราคาที่เสนอ 11,000.-  

หจก.บัวนอยสังขะ 
       

เสนอราคาตํ่าสุด  
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22 จางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. 
บานตาพราม หมูที่ 8 

299,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธันยรัศมิ ์
    ราคาที่เสนอ  299,500.- 

หจก.ธันยรัศมิ ์ เสนอราคาตํ่าสุด  

23 จางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. 
บานไพรพยัคฆ หมูที่ 11 

299,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธันยรัศมิ ์
    ราคาที่เสนอ  299,500.- 

หจก.ธันยรัศมิ ์ เสนอราคาตํ่าสุด  

24 จางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร
ย่ีหอ Acer (กองคลัง) 

600.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานสังขะโซลา เซลลฯ 
    ราคาที่เสนอ  600.- 

รานสังขะโซลา เซลลฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

25 จางเหมาซอมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร 
ยี่หอ HP (กองคลัง) 

630.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานสังขะโซลา เซลลฯ 
    ราคาที่เสนอ  630.- 

รานสังขะโซลา เซลลฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

26 จางเหมาทําปายไวนิล (สํานักปลัด) 460.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปายสีโฆษณา ฯ 
    ราคาที่เสนอ  460.- 

รานปายสีโฆษณา ฯ 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

27 จางเหมาซอมแซมรถยนตบรรทุกนํ้า 
บท – 9315 สุรินทร 

2,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

รานปู มอไซค 
    ราคาที่เสนอ  2,500.- 

รานปู มอไซค 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

28 จางเหมาซอมแซมหลังคาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานลันแต 

5,350.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายเจษฎา  ซอนจันทร 
    ราคาที่เสนอ  5,350.- 

นายเจษฎา  ซอนจันทร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

29 จางเหมาโครงการขุดเจาะบอบาดาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาพราม 

56,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายอรรถพงษ  ธงชัย 
    ราคาที่เสนอ  56,500.- 

นายอรรถพงษ  ธงชัย 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

30 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูขับ
รถบรรทุกนํ้า 

7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายแล  จิตเย็น 
     ราคาที่เสนอ  7,000.- 

นายแล  จิตเย็น 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

31 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายไป  แรงหาญ 
    ราคาที่เสนอ  7,000.- 

นายไป  แรงหาญ เสนอราคาตํ่าสุด  

32 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายจิมมี  รักษร 
    ราคาที่เสนอ  7,000.- 

นายจิมมี  รักษร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

33 จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสด  แกวสวาง 
    ราคาที่เสนอ  7,000.- 

นายสด  แกวสวาง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  
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34 จางเหมาพนักงานดูแลทําความ
สะอาดภายในสํานักงาน 

6,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางพเยาว  แกนมั่น 
    ราคาที่เสนอ  6,800.- 

นางพเยาว  แกนมั่น 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

35 จางเหมาพนักงานขับรถกูชีพ 7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายวัฒนชัย  สิงหชัย 
    ราคาที่เสนอ  7,000.- 

นายวัฒนชัย  สิงหชัย 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

36 จางเหมาพนักงานชวยเหลอืผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชลอ  ทองจันทร 
    ราคาที่เสนอ  7,000.- 

นายชลอ  ทองจันทร 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

37 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสุรศักด์ิ  บุญเน่ือง 
    ราคาที่เสนอ  7,000.- 

นายสุรศักด์ิ  บุญเน่ือง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

38 จางเหมาพนักงานชวยเหลือผูปวย
ประจํารถกูชีพ 

7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายธนวุฒิ  สมย่ิง 
    ราคาที่เสนอ  7,000.- 

นายธนวุฒิ  สมย่ิง 
 

เสนอราคาตํ่าสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 


