
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัท าพานพุม่ดอกไม้
ประดิษฐ์โทนสีเหลืองถวาย
สกัการะ (ร.9) ในวนัคลา้ยวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา

             1,000              1,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าเพย ธรรมดอน น.ส.ล าเพย ธรรมดอน มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 44/2562 (3 ธ.ค.61)

2 จดัซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืน (ภยัแลง้)            15,300            15,300 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  36/2562 (11 ธ.ค.61)
3 จา้งเหมาแต่งหน้าท าผมและ

เช่าชุดผูแ้สดงร าวงยอ้นยคุ 
ตามโครงการวนัผา้ไหมและ
ของดีปักธงชยัร่วมกบัอ าเภอ
ปักธงชยั (เทศกาลงานไหมท่ี
โคราช)

           20,400            20,400 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิเดช  สอนจงัหรีด นายสิทธิเดช  สอนจงัหรีด มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 45/2562 (11 ธ.ค.61)

4 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ
เรียนรู้นอกสถานท่ีของเด็กใน 
ศพด. อบต.สะแกราช

                280                 280 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 46/2562 (11 ธ.ค.61)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ.2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  28  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2561



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

5 จดัซ้ือน ้าด่ืมโครงการเรียนรู้
นอกสถานท่ีของเด็กใน ศพด.
อบต.สะแกราช

             1,310              1,310 เฉพาะเจาะจง นางอนุ  ไฝก่ิง นางอนุ  ไฝก่ิง สะดวก ใกลเ้คียง  37/2562 (11 ธ.ค.61)

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ กองช่าง

             2,450              2,450 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  38/2562 (11 ธ.ค.61)

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั)              6,929              6,929 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ใกลเ้คียง  39/2562 (12 ธ.ค.61)
8 จา้งเหมารถโดยสารประจ าทาง

โครงการเรียนรู้นอกสถานท่ี
ของเด็กใน ศพด.อบต.สะแก
ราช

           24,000            24,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ ์ พุฒสระน้อย นายณัฐพงศ ์ พุฒสระน้อย มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 48/2562 (17 ธ.ค.61)

9 จา้งเหมารถยนตโ์ดยสารนางร า
 ตามโครงการวนัผา้ไหมและ
ของดีปักธงชยัร่วมกบัอ าเภอ
ปักธงชยั (เทศกาลงานไหมท่ี
โคราช)

             2,000              2,000 เฉพาะเจาะจง นายบญัญติั  มีโทน นายบญัญติั  มีโทน มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 47/2562 (14 ธ.ค.61)

10 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์
(กองช่าง) รหสัครุภณัฑ ์
478-56-0026

             4,740              4,740 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 49/2562 (14 ธ.ค.61)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง ขม5638 พร้อม
เปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง

             1,730              1,730 เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรไดนาโม ร้านวชิรไดนาโม มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 50/2562 (18 ธ.ค.61)

12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
(กองคลงั)

                280                 280 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 40/2562 (18 ธ.ค.61)

13 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองสวสัดิการ
สงัคม) รหสัครุภณัฑ ์
416-55-0016

             1,420              1,420 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 52/2562 (19 ธ.ค.61)

14 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมในการประชุมจดั
กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562

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

 52/2562 (19 ธ.ค.61)

15 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพ่น
หมอกควนัจ านวน 2 เคร่ือง 
รหสัครุภณัฑ ์054-54-0003, 
054-54-0004

           29,720            29,720 เฉพาะเจาะจง ร้านจีเอ็ม เซอร์วิส ร้านจีเอ็ม เซอร์วิส มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 53/2562 (19 ธ.ค.61)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จดัซ้ือเส้ือกีฬาพร้อมสกรีน
ส าหรับนกักีฬาต าบลสะแกราช
 สะแกราชคพั คร้ังท่ี 12 
ประจ าปี 2562

           63,000            63,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโอโซนเคมีภณัฑ์ ร้านโอโซนเคมีภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  41/2562 (25 ธ.ค.61)

17 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2562

             3,100              3,100 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ สะดวก ราคาต ่าสุด  54/2562 (19 ธ.ค.61)

18 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2562

             4,302              4,302 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรนดชิ์พ มินิมาร์ท-
เบเกอร่ี

ร้านเฟรนดชิ์พ มินิมาร์ท-
เบเกอร่ี

สะดวก ราคาต ่าสุด  42/2562 (19 ธ.ค.61)

19 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าโครงการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2562

             1,070              1,070 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรนดชิ์พ มินิมาร์ท-
เบเกอร่ี

ร้านเฟรนดชิ์พ มินิมาร์ท-
เบเกอร่ี

สะดวก ราคาต ่าสุด  43/2562 (19 ธ.ค.61)

20 จา้งเหมารถขนเตน็ทโ์ครงการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2562

             1,000              1,000 เฉพาะเจาะจง นางม่อม  พวนก่ิง นางม่อม  พวนก่ิง สะดวก ราคาต ่าสุด 55/2562 (26 ธ.ค.61)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

21 จา้งเหมา บุคลากรช่วยงาน
กองสวสัดิการ (ม.ค.61)

             6,000              6,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  บุญประสิทธ์ิ นางสาวปวีณา  บุญประสิทธ์ิ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

56/2562 (28 ธ.ค.61)

22 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ม.ค.61)

             3,789              3,789 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

57/2562 (28 ธ.ค.61)

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

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

57.1/2562 (28 ธ.ค.61)

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

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

58/2562 (28 ธ.ค.61)

25 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ม.ค.61)

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

58.1/2562 (28 ธ.ค.61)

26 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ม.ค.61)

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

59/2562 (28 ธ.ค.61)

27 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ม.ค.61)

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

60/2562 (28 ธ.ค.61)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

28 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

             6,120              6,120 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 44/2562 (28 ธ.ค.61)

29 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

             6,372              6,372  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 43/2562 (28 ธ.ค.61)

30 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)
 ขม5638

             3,213              3,213  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 44/2562 (28 ธ.ค.61)

31 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)            12,240            12,240  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 45/2562 (28 ธ.ค.61)
32 จดัซ้ือ หนงัสือพิมพส์ านกังาน 

(ม.ค.-มิ.ย.62)
             1,991              1,991  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 46/2562 (28 ธ.ค.61)

33 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

                510                 510  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 47/2562 (28 ธ.ค.61)

34 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (ตดั
หญา้สนามกีฬาต าบล กอง
การศึกษาฯ)

             1,816              1,816  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 47.1/2562 (28 ธ.ค.61)

35 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ม.ค.61)

             2,134              2,134 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก 61/2562 (28 ธ.ค.61)

36 19,000          19,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
18,000

นายโอภาส  วนัก่ิง  11/2562

หจก.เจริญราชฯ 18,500 17,500  17 ธ.ค.61
นายโอภาส  วนัก่ิง 17,500

โครงการปรับปรุงถนนดิน 
บา้นใหม่คลองเตย หมู่ท่ี 14 
(สายบา้นนายบุญหลาย ถึง
ถนนวดัคลองเตย)

ราคาต ่าสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

37 44,200          44,200          เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
42,000

นายโอภาส  วนัก่ิง  12/2562

หจก.เจริญราชฯ 43,500 41,000  17 ธ.ค.61
นายโอภาส  วนัก่ิง 41,00

38 151,200        151,200        เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
149,000

นายโอภาส  วนัก่ิง  13/2562

หจก.เจริญราชฯ 150,000 147,000  17 ธ.ค.61
นายโอภาส  วนัก่ิง 147,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
  บา้นโคกหนองแฟบ  หมู่ท่ี 4 
(สายรอบโรงเรียนบา้นหนอง
แฟบ)

ราคาต ่าสุด

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
  บา้นโคกหนองแฟบ  หมู่ท่ี 4 
(สายคลองหนองฝาก)

ราคาต ่าสุด


