
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานท่ีจดั
กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562

           10,000            10,000 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  วนัก่ิง นายโอภาส  วนัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 62/2562 (4 ม.ค.62)

2 จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาสากลตาม
โครงการแข่งขนักีฬาต าบล
สะแกราช "สะแกราชคพั ปี 
2562" คร้ังท่ี 12

           22,348            22,348 เฉพาะเจาะจง นายกิติรักษ ์ อิงคเ์จ็ท นายกิติรักษ ์ อิงคเ์จ็ท สะดวก ราคาต ่าสุด  48/2562 (7 ม.ค.62)

3 จดัซ้ือตน้ไมแ้ละดินผสม
พร้อมปลูกเพ่ือด าเนินงานตาม
โครงการรักน ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน กิจกรรม 1 อปท. 1
ถนน ทอ้งถ่ินใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม
 ประจ าปี 2562

           40,000            40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรพาณิชย์ ร้านเกษตรพาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด  49/2562 (8 ม.ค.62)

4 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) รหสั
ครุภณัฑ ์416-54-0017

             1,920              1,920 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 63/2562 (8 ม.ค.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

5 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมและค่าอาหาร
กลางวนั ส าหรับผูเ้ขา้ร่วม
อบรมโครงการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562

           37,500            37,500 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งเรือง ซอก่ิง นายรุ่งเรือง ซอก่ิง สะดวก ใกลเ้คียง  64/2562 (11 ม.ค.62)

6 จา้งเหมาจดัท าแท่นรับ
รางวลั+ป้ายโครงเหล็ก 
โครงการแข่งขนักีฬาต าบล
สะแกราช "สะแกราชคพั ปี 
2562" คร้ังท่ี 12

           15,000            15,000 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  พูนก่ิง นายจ าลอง  พูนก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 65/2562 (11 ม.ค.62)

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กอง
การศึกษา)

           10,850            10,850 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ใกลเ้คียง  50/2562 (11 ม.ค.62)

8 จดัซ้ือถว้ยรางวลัโครงการ
แข่งขนักีฬาต าบลสะแกราช 
"สะแกราชคพั ปี 2562" คร้ังท่ี 
12

           11,500            11,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน R&Tสปอร์ต ร้าน R&Tสปอร์ต สะดวก ใกลเ้คียง  51/2562 (11 ม.ค.62)

9 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานท่ี
โครงการแข่งขนักีฬาต าบล
สะแกราช "สะแกราชคพั ปี 
2562" คร้ังท่ี 12

           16,000            16,000 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค ์ พ่ึงเกิดผล นายจ านงค ์ พ่ึงเกิดผล มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 66/2562 (11 ม.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
คลงั)

             2,960              2,960 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  52/2562 (14 ม.ค.62)

11 จา้งเหมาจดัท าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตามโครงการแข่งขนั
กีฬาต าบลสะแกราช "สะแก
ราชคพั ปี 2562" คร้ังท่ี 12

           31,700            31,700 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งเรือง ซอก่ิง นายรุ่งเรือง ซอก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 68/2562 (18 ม.ค.62)

12 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงตาม
โครงการแข่งขนักีฬาต าบล
สะแกราช "สะแกราชคพั ปี 
2562" คร้ังท่ี 12

             5,000              5,000 เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต  พูนผล นายประกาศิต  พูนผล มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 69/2562 (18 ม.ค.62)

13 จา้งเหมาชุดแสดงและวง
ดุริยางคต์ามโครงการแข่งขนั
กีฬาต าบลสะแกราช "สะแก
ราชคพั ปี 2562" คร้ังท่ี 12

             3,500              3,500 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด  หสัดินรัตน์ นางสมคิด  หสัดินรัตน์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 70/2562 (18 ม.ค.62)

14 จา้งเหมาบุคลากรประจ ารถ 
EMS (ตั้งแต่วนัท่ี 21-31 ม.ค.
62)

             3,190              3,190 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 71/2562 (18 ม.ค.62)

15 จา้งเหมาปรับสภาพพ้ืนท่ี 
"โครงการรักน ้า รักษป่์า รักษา
แผ่นดิน" กิจกรรม 1 อปท. 1 
ถนนใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรต์ิ  พามี นายสมเกียรต์ิ  พามี มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 72/2562 (18 ม.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกั
ปลดั)

             9,655              9,655 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  53/2562 (23 ม.ค.62)

17 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
(ส านกัปลดั)

             6,660              6,660 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  54/2562 (23 ม.ค.62)

18 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง)

             1,700              1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด  55/2562 (25 ม.ค.62)

19 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

             4,950              4,950 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  56/2562 (31 ม.ค.62)

20 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

           11,016            11,016  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  57/2562 (31 ม.ค.62)

21 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)              4,950              4,950  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  58/2562 (31 ม.ค.62)
22 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)

 ขม5638
             2,652              2,652  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  59/2562 (31 ม.ค.62)

23 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

                510                 510  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  60/2562 (31 ม.ค.62)

24 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ม.ค.62)

             3,749              3,749 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 73.1/2562 (31 ม.ค.62)

25 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ม.ค.62)

             4,908              4,908 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก  73/2562 (31 ม.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

26 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ม.ค.62)

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 74/2562 (31 ม.ค.62)

27 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ม.ค.62)

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

 75/2562 (31 ม.ค.62)

28 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ม.ค.62)

             8,667              8,667 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 76/2562 (31 ม.ค.62)

29 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ม.ค.62)

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

 77/2562 (31 ม.ค.62)

30 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ม.ค.62)

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

 78/2562 (31 ม.ค.62)

31 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ม.ค.62)

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

 79/2562 (31 ม.ค.62)

32 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน 
(โครงการป้องกนัภยัแลง้)

           14,280            14,280  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  61/2562 (31 ม.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

33 100,000        100,000        เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
96,000

นายโอภาส  วนัก่ิง  14/2562

หจก.เจริญราชฯ 99,000 94,000 17 ม.ค.62
นายโอภาส  วนัก่ิง 94,000

34 139,300        139,300        เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  วนัก่ิง 136,000 หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

 15/2562
หจก.พิธิวฒัน์ฯ 135,000 135,000 17 ม.ค.62
หจก.เจริญราชฯ  137,000

35 70,000          70,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
68,000

นายโอภาส  วนัก่ิง  16/2562

หจก.เจริญราชฯ 69,000 67,000 17 ม.ค.62
นายโอภาส  วนัก่ิง 67,000

36 79,000          79,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
77,000

นายโอภาส  วนัก่ิง  17/2562

หจก.เจริญราชฯ 77,000 75,200 17 ม.ค.62
นายโอภาส  วนัก่ิง 75,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
หนองแฟบ หมู่ 2 (สายบา้น

นางตอ้ย ถึงคลอง)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นใหม่
เชียงสา หมู่ 10 (จากบา้นนาย
สมศกัด์ิ  ยนัส าโรง ถึงถนน 
304)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นใหม่
คลองเตย หมู่ 14 (สายบา้น
นายประมุข  เกตุก่ิง ถึง ทางข้ึน
เขาตะกุดรัง)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
คลองเตย หมู่ 5 (สายตรงขา้ม
บา้นนายชชัวาล ถึงฝายยาง)

ราคาต ่าสุด


