
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน ส ำนกั
ปลดั

           20,900             20,900 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  62/2562 (5 ก.พ.62)
2 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ รหสั 
416-58-0028, เคร่ืองปร๊ินเตอร์
 478-59-0036 (ส ำนกัปลดั)

             5,970               5,970 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 80/2562 (5 ก.พ..62)

3 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรและ
อำหำรว่ำง ประชุมสภำสมยั
สำมญัท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 
2562

             3,000               3,000 เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร จ  ำปำศกัด์ิ นำยวิเชียร จ  ำปำศกัด์ิ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 81/2562 (5 ก.พ..62)

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
กำรศึกษำฯ)

             2,850               2,850 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  63/2562 (6 ก.พ..62)

5 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ รหสั 
416-56-0019 (กองกำรศึกษำ)

             2,870               2,870 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 82/2562 (6 ก.พ..62)

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ ศพด.จ ำนวน5ศูนย์

           14,250             14,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  64/2562 (6 ก.พ..62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  28  เดือน  กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก
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7 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ์แผนปฏิบติักำร
 60 วนั "แยกก่อนทิ้ง" (กอง
สวสัดิกำร)

             1,700               1,700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ สะดวก ใกลเ้คียง  83/2562 (7 ก.พ..62)

8 จดัซ้ือสำรส้ม คลอรีน (กิจกำร
ประปำ)

           53,500             53,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำชสีมำณัฐดล ร้ำนรำชสีมำณัฐดล สะดวก ใกลเ้คียง  66/2562 (15 ก.พ..62)

9 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(ส ำนกัปลดั)

             3,800               3,800 เฉพำะเจำะจง บริษทั ก่ิงเพชร โอ.เอ.
จ ำกดั

บริษทั ก่ิงเพชร โอ.เอ.
จ ำกดั

สะดวก ใกลเ้คียง  67/2562 (15 ก.พ..62)

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ กองคลงั

             1,850               1,850 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  68/2562 (15 ก.พ..62)

11 จำ้งเหมำเปล่ียนถ่ำย
น ้ำมนัเคร่ืองพร้อมตรวจเช็ค
ระบบต่ำง ๆ ของเคร่ืองยนต ์
(กล7406)

             3,864               3,864 เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต ์(สำมแยก
ปัก)

หจก.คิงส์ยนต ์(สำมแยก
ปัก)

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 84/2562 (21 ก.พ..62)

12 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองคลงั)              4,380               4,380 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ใกลเ้คียง  69/2562 (21 ก.พ..62)
13 จำ้งเหมำเปล่ียนถ่ำย

น ้ำมนัเคร่ืองพร้อมตรวจเช็ค
ระบบต่ำง ๆ ของเคร่ืองยนต ์
(ขต25156)

             4,977               4,977 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้เขำใหญ่ 
จ  ำกดั

บริษทั โตโยตำ้เขำใหญ่ 
จ  ำกดั

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 85/2562 (21 ก.พ..62)
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14 จำ้งเหมำซ่อมแซมกำกบำทป๊ัม
รถบรรทุกน ้ำ

             2,600               2,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.วำนิศำ พลศกัด์ิ น.ส.วำนิศำ พลศกัด์ิ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 86/2562 (26 ก.พ..62)

15 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่ำง)

             3,400               3,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  70/2562 (26 ก.พ..62)

16 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรว่ำงและ
อำหำรกลำงวนั โครงกำร
พฒันำศกัยภำพครู (กอง
กำรศึกษำ)

             4,500               4,500 เฉพำะเจำะจง นำงล ำพวน  จนัทมำ นำงล ำพวน  จนัทมำ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 87/2562 (28 ก.พ..62)

17 จำ้งเหมำ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(ก.พ.62)

             3,342               3,342 เฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

รำคำต ่ำสุด สะดวก  88/2562 (28 ก.พ..62)

18 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (ก.พ.62)

             9,000               9,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ  พูนผล นำยสุพรรณ  พูนผล มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 89/2562 (28 ก.พ..62)

19 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(ก.พ.62)

             9,000               9,000 เฉพำะเจำะจง นำยชุน  กรุดก่ิง นำยชุน  กรุดก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 90/2562 (28 ก.พ..62)

20 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(ก.พ.62)

             9,000               9,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมบติั  กรุดก่ิง นำยสมบติั  กรุดก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 91/2562 (28 ก.พ..62)
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21 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (ก.พ.62)

             3,708               3,708 เฉพำะเจำะจง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 92/2562 (28 ก.พ..62)

22 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (ก.พ.62)

             9,000               9,000 เฉพำะเจำะจง นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 93/2562 (28 ก.พ..62)

23 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (ก.พ.62)

             9,000               9,000 เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ  ทิวเกษม นำยประจวบ  ทิวเกษม มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 94/2562 (28 ก.พ..62)

24 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (ก.พ.62)

             9,000               9,000 เฉพำะเจำะจง นำยบุญยงั  อรชุมก่ิง นำยบุญยงั  อรชุมก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 94.1/2562 (28 ก.พ..62)

25 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส ำนกัปลดั) ขต 2515

             6,120               6,120 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  71/2562 (28 ก.พ..62)

26 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

           11,760             11,760  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  72/2562 (28 ก.พ..62)

27 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กล7406)            13,540             13,540  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  73/2562 (28 ก.พ..62)
28 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กองช่ำง)

 ขม5638
             3,302               3,302  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  74/2562 (28 ก.พ..62)

29 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กิจกำร
ประปำ)

                816                  816  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  75/2562 (28 ก.พ..62)


