
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือ วสัดุก่อสร้าง (กองช่าง)              1,135              1,135 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

สะดวก ใกลเ้คียง  17/2562 (1 พ.ย.61)

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ กองสวสัดิการ

             6,100              6,100  เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน ร้านปร๊ินเตอร์โซน สะดวก ใกลเ้คียง  18/2562 (6 พ.ย.61)

3 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
(ส านกัปลดั)

             5,320              5,320  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประพนัธ์ หจก.ศรีประพนัธ์ สะดวก ใกลเ้คียง  19/2562 (6 พ.ย.61)

4 จดัซ้ือยางนอกรถยนต ์(ขต
2515 จ านวน 4 เส้น

           23,600            23,600  เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสกุลปอแดง อู่ช่างสกุลปอแดง สะดวก ใกลเ้คียง  20/2562 (6 พ.ย.61)

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ กองคลงั

             3,850              3,850  เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  21/2562 (6 พ.ย.61)

6 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่าง การ
ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการจดัการแข่งขนักีฬา
ต าบลสะแกราช

             1,250              1,250  เฉพาะเจาะจง นางล าพวน  จนัทมา นางล าพวน  จนัทมา มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 26/2562 (6 พ.ย.61)

7 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปา 
(กองช่าง)

             3,098              3,098  เฉพาะเจาะจง หจก.มีพร้อมโฮม หจก.มีพร้อมโฮม สะดวก ใกลเ้คียง  22/2562 (7 พ.ย.61)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ
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เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป
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กำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์
(ศพด.บา้นโคก) รหสัครุภณัฑ ์
478-60-0043

             2,250              2,250 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  27/2562 (13 พ.ย.61)

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กอง
สวสัดิการ)

           12,869            12,869 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประพนัธ์ หจก.ศรีประพนัธ์ สะดวก ใกลเ้คียง  23/2562 (16 พ.ย.61)

7 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) รหสั
ครุภณัฑ ์416-44-0002

             5,240              5,240 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 28/2562 (13 พ.ย.61)

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ กองคลงั

             1,480              1,480 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  24/2562 (19 พ.ย.61)

9 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนดิน
และท่อระบายน ้าคอนกรีต 
คลองโกรกไอห้กั หมู่ท่ี 13

           49,000            49,000 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  วนัก่ิง นายโอภาส  วนัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 30/2562 (19 พ.ย.61)

10 จา้งเหมาสาธิตการท ากระทง
พร้อมจดัท าป้ายโครงการฯ

             1,653              1,653 เฉพาะเจาะจง นางอมร  ขาบกระโทก นางอมร  ขาบกระโทก มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 31/2562 (20 พ.ย.61)

11 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนดิน 
บา้นโป่ง หมู่ท่ี 1(สายบา้นโป่ง-
 บา้นเชียงสา)

             4,000              4,000 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  วนัก่ิง นายโอภาส  วนัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 32/2562 (21 พ.ย.61)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
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12 จา้งเหมาซ่อมแซมป๊ัมมอเตอร์
ประปาบา้นคลองเตย

           17,120            17,120 เฉพาะเจาะจง ร้านราชสีมาณัฐดล ร้านราชสีมาณัฐดล มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 33/2562 (21 พ.ย.61)

13 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะ 
(86-0640นม)

             4,320              4,320 เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรไดนาโม ร้านวชิรไดนาโม ราคาต ่าสุด สะดวก  25/2562 (22 พ.ย.61)

14 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง)              2,750              2,750 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

สะดวก รวดเร็ว  26/2562 (22 พ.ย.61)

15 จดัซ้ือแบบพิมพต่์าง ๆ (กอง
คลงั)

             4,026              4,026 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน

โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน

เป็นผูผ้ลิตโดยตรง  27/2562 (23 พ.ย.61)

16 จดัซ้ือแบบพิมพต่์าง ๆ (สมุดจด
เลขอ่านมาตรวดัน ้า)

             1,080              1,080 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน

โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน

เป็นผูผ้ลิตโดยตรง  28/2562 (23 พ.ย.61)

17 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนดิน 
หมู่ท่ี 5 บา้นคลองเตย (จาก
ฝายยางถึงฝายทบัลาน)

           38,000            38,000 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  กินก่ิง นายสมคิด  กินก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 33/2562 (26 พ.ย.61)

18 จดัซ้ือวสัดุกีฬาเพ่ือสนบัสนุน
ให้กบัชุมชนหมู่บา้น (กอง
การศึกษา)

           99,990            99,990 เฉพาะเจาะจง ร้านโอโซนเคมีภณัฑ์ ร้านโอโซนเคมีภณัฑ์ สะดวก  ราคาต ่าสุด  29/2562 (27 พ.ย.61)

19 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกั
ปลดั)

           13,420            13,420 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประพนัธ์ หจก.ศรีประพนัธ์ สะดวก ใกลเ้คียง 
ราคาต ่าสุด

 30/2562 (28 พ.ย.61)
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20 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั
พร้อมเคร่ืองด่ืม ในการ
ก าหนดประชุมเพ่ือแบ่งสาย
การแข่งขนักีฬาต าบลสะแกราช

             1,250              1,250 เฉพาะเจาะจง นางล าพวน  จนัทมา นางล าพวน  จนัทมา มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 24/2562 (30 พ.ย.61)

21 จา้งเหมา บุคลากรช่วยงาน
กองสวสัดิการ (ธ.ค.61)

             5,400              5,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  บุญประสิทธ์ิ นางสาวปวีณา  บุญประสิทธ์ิ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 35/2562 (30 พ.ย.61)

22 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ธ.ค.61)

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 36/2562 (30 พ.ย.61)

23 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ธ.ค.61)

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ  ทิวเกษม นายประจวบ  ทิวเกษม มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 37/2562 (30 พ.ย.61)

24 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ธ.ค.61)

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  พูนผล นายสุพรรณ  พูนผล มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 38/2562 (30 พ.ย.61)

25 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ธ.ค.61)

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายชุน  กรุดก่ิง นายชุน  กรุดก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 39/2562 (30 พ.ย.61)
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26 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ธ.ค.61)

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  กรุดก่ิง นายสมบติั  กรุดก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 40/2562 (30 พ.ย.61)

27 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

             4,998              4,998 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  31/2562 (30 พ.ย.61)

28 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

             3,672              3,672  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  32/2562 (30 พ.ย.61)

29 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)              6,120              6,120  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  33/2562 (30 พ.ย.61)
30 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)

 ขม5638
             2,652              2,652  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  44/2562 (30 พ.ย.61)

31 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

             1,326              1,326  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  35/2562 (30 พ.ย.61)

32 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ธ.ค.61)

             2,552              2,552 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก 41/2562 (30 พ.ย.61)

33 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ธ.ค.61)

             3,757              3,757 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 42/2562 (30 พ.ย.61)


