
สํานักงานเทศบาลตําบลผักไหม 
แบบ สขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อที่เสนอราคา
จํานวนเงินที่
เสนอราคา

ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ต�องซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จัดซื้อวัดสุสํานักงาน 31 รายการ 24,085.00    24,085.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร'านรักฮะ 24,085.00    ร'านรักฮะ เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 173/2565  ลงวันที่ 1
 กันยายน 2565

2 จัดซื้อครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= เครื่อง
คอมพิวเตอร= จํานวน 1 เครื่อง

17,000.00    17,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีศีขรภูมิ 17,000.00    หจก.ไอทีศีขรภูมิ เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 175/2565 ลงวันที่ 2 
กันยายน 2565

3 จัดซื้อครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= 
เครื่องพิมพ= จํานวน 2 เครื่อง

8,000.00      8,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีศีขรภูมิ 8,000.00      หจก.ไอทีศีขรภูมิ เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 176/2565 ลงวันที่ 2 
กันยายน 2565

4 จัดซื้อวัสดุยานวัสดุยาพาหนะและ
ขนส?ง นข 3007 สุรินทร=

14,400.00    14,400.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร'านเหรียทองการยาง 14,400.00    ร'านเหรียทองการยาง เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 177/2565 ลงวันที่ 2 
กันยายน 2565

5 จัดซื้อวัสดุงานบ'านงานครัว 12 
รายการ

6,229.00      6,229.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร'านรักฮะ 6,229.00      ร'านรักฮะ เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 182/2565 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2565

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 29 รายการ 35,562.00    35,562.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร'านรักฮะ 35,562.00    ร'านรักฮะ เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 184/2565 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2565

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟBา จํานวน 8 รายการ 54,354.00    54,354.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดีพี29 54,354.00    หจก.ดีพี29 เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 190/2565 ลงวันที่ 9 
กันยายน 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือนกันยายน พ.ศ.2565



8 จัดซื้อวัสดุก?อสร'าง หินคลุก 21,800.00    21,800.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร'านยุวดี ก?อสร'าง 21,800.00    ร'านยุวดี ก?อสร'าง เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 191/2565 ลงวันที่ 9 
กันยายน 2565

9 จัดซื้อวัดสุก?อสร'าง ยางมะตอย
สําเร็จรูป

34,000.00    34,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดีพี29 34,000.00    หจก.ดีพี29 เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 192/2565 ลงวันที่ 9 
กันยายน 2565

10 จัดซื้อครุภัณฑ=สํานักงาน ตู'เหล็ก 2
 หลัง

11,400.00    11,400.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศรีนิตย=สุรินทร= 11,400.00    หจก.ศรีนิตย=สุรินทร= เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 196/2565 ลงวันที่ 14
 กันยายน 2565

11 จัดซื้อครุภัณฑ=สํานักงาน โตDะและ
เก'าอี้

9,500.00      9,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศรีนิตย=สุรินทร= 9,500.00      หจก.ศรีนิตย=สุรินทร= เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 197/2565 ลงวันที่ 14
 กันยายน 2565

12 จัดซื้อครุภัณฑ=เก'าอี้สํานักงาน 3 ตัว 7,500.00      7,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศรีนิตย=สุรินทร= 7,500.00      หจก.ศรีนิตย=สุรินทร= เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 195/2565 ลงวันที่ 14
 กันยายน 2565

13 จัดซื้อวัดสุไฟฟBาและวิทยุ 9,300.00      9,300.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร'านเสียงไพศาล 9,300.00      ร'านเสียงไพศาล เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 198/2565 ลงวันที่ 14
 กันยายน 2565

14 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ=การกีฬา 44,210.00    44,210.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เพลย=สปอร=ต 44,210.00    บจก.เพลย=สปอร=ต เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งซื้อ 201/2565 ลงวันที่ 26
 กันยายน 2565

14 จ'างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม?
ประจําทาง ศึกษาดูงาน
ปHงบประมาณ 2565

56,000.00    56,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกอนันต=ทัวร= 56,000.00    เอกอนันต=ทัวร= เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งจ'าง 89/2565 ลงวันที่ 9 
กันยายน 2565

14 จ'างเหมาซ?อมแซมรถยนต=
ส?วนกลาง ทะเบียน นข 3007 
สุรินทร=

4,800.00      4,800.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อุดรกระจกรถยนต= 4,800.00      บจก.อุดรกระจกรถยนต= เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งจ'าง 93/2565 ลงวันที่ 21
 กันยายน 2565



14 จ'างเหมาซ?อมแซมรถยนต=
ส?วนกลาง ทะเบียน นข 3007 
สุรินทร=

3,340.00      3,340.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต'าสุรินทร= 
(1991)

3,340.00      บจก.โตโยต'าสุรินทร= (1991) เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

ใบสั่งจ'าง 94/2565 ลงวันที่ 21
 กันยายน 2565

14 จ'างก?อสร'างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ'านดงยาง หมู?ที่ 10

487,000.00   487,000.00   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พานพินิจก?อสร'าง 487,000.00   หจก.พานพินิจก?อสร'าง เป*นผู'ที่คุณสมบัติ
ถูกตามเงื่อนไขที่
กําหนด

สัญญาจ'างก?อสร'าง 26/2565 
ลงวันที่ 26 กันยายน 2565


