
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ ส ำนกัปลดั

           20,900            20,900 เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโกป้ระเทศไทย 
จ ำกดั

บริษทั ริโกป้ระเทศไทย 
จ ำกดั

สะดวก รำคำต ่ำสุด  99/2562 (4 มี.ค.62)

2 จำ้งเหมำบุคคลช่วยงำนกอง
สวสัดิกำรสงัคม เดือน มีนำคม
 2562

             4,500              4,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 95/2562 (5 มี.ค.62)

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่ำง)

             1,650              1,650 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  77/2562 (8 มี.ค.62)

4 จดัซ้ือสำรส้ม คลอรีน (กิจกำร
ประปำ)

           64,000            64,000 เฉพำะเจำะจง บ.สุภวชัร เอ็นวำย เซ็น
เตอร์ จ  ำกดั

บ.สุภวชัร เอ็นวำย เซ็น
เตอร์ จ  ำกดั

สะดวก ใกลเ้คียง  78/2562 (13 มี.ค.62)

5 จำ้งเหมำซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์
 (ส ำนกัปลดั) รหสัครุภณัฑ ์
068-57-0001

             2,130              2,130 เฉพำะเจำะจง นำยวีรพล  ทุมจงัหรีด นำยวีรพล  ทุมจงัหรีด มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 96/2562 (13 มี.ค.62)

6 จำ้งเหมำส ำรวจประชำกรสุนขั
และแมว และลงระบบขอ้มูล
ใน Thairabies.net

             7,431              7,431 เฉพำะเจำะจง นำงต๋ิม  สีกุดเวียน นำงต๋ิม  สีกุดเวียน มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 97/2562 (13 มี.ค.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  29  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำร
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั
บำ้หมำและแมว ประจ ำปี 2562

                500                 500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องคก์รำฟฟิกส์ ร้ำนฟร้องคก์รำฟฟิกส์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 98/2562 (13 มี.ค.62)

8 จดัซ้ือวคัซีนโครงกำรฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้
หมำและแมว ประจ ำปี 2562

           74,310            74,310 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเอซพัพลำย ร้ำนโอเอซพัพลำย สะดวก ใกลเ้คียง  79/2562 (13 มี.ค.62)

9 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรกลำงวนั
และอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม
โครงกำรอบรมผูป้กครองและ
ครูแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น

           10,000            10,000 เฉพำะเจำะจง นำยรุ่งเรือง  ซอก่ิง นำยรุ่งเรือง  ซอก่ิง สะดวก รำคำต ่ำสุด  99/2562 (14 มี.ค.62)

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ ส ำนกัปลดั

             3,850              3,850 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  80/2562 (19 มี.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำร
อบรมสมัมนำวิชำกำรและ
ศึกษำดูงำนเพ่ือพฒันำองค์
ควำมรู้เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบติังำนและกำรพฒันำ
คุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ 
พนกังำนส่วนต ำบล พนกังำน
จำ้ง และผูน้ ำชุมชนต ำบล
สะแกรำช อบต.สะแกรำช 
ประจ ำปี 2562

                800                 800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องคก์รำฟฟิกส์ ร้ำนฟร้องคก์รำฟฟิกส์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 100/2562 (19 มี.ค.62)

12 จดัซ้ือของท่ีระลึก โครงกำร
อบรมสมัมนำวิชำกำรและ
ศึกษำดูงำนเพ่ือพฒันำองค์
ควำมรู้เพ่ิมประสิทธิภำพฯ

             1,500              1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.พำณิชย์ ร้ำน ท.พำณิชย์ สะดวก ใกลเ้คียง  81/2562 (19 มี.ค.62)

13 จำ้งเหมำจดัท ำกระเป๋ำพร้อม
สกรีน โครงกำรอบรมสมัมนำ
วิชำกำรและศึกษำดูงำนเพ่ือ
พฒันำองคค์วำมรู้เพ่ิม
ประสิทธิภำพฯ

           22,715            22,715 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.พำณิชย์ ร้ำน ท.พำณิชย์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

101/2562 (19 มี.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรกลำงวนั
และอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม
ในกำรประชุมสภำฯสมยั
วิสำมญัสมยัท่ี 1 ประจ ำปี 2562

             3,000              3,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโสภำ โคกก่ิง นำงสำวโสภำ โคกก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

102/2562 (21 มี.ค.62)

15 จำ้งเหมำจดัท ำะอำหำรว่ำง
พร้อมเคร่ืองด่ืมตำมโครงกำร
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั
บำ้หมำและแมว

                500                 500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโสภำ โคกก่ิง นำงสำวโสภำ โคกก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

103/2562 (21 มี.ค.62)

16 จำ้งเหมำจดัท ำพวงมำลำ
สกักำระอนุสำวรียท์ำ้วสุรนำรี 
(ยำ่โม) องคจ์  ำลอง

             1,000              1,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวล ำเพย  ธรรม
ดอน

นำงสำวล ำเพย  ธรรม
ดอน

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

104/2562 (25 มี.ค.62)

17 จดัซ้ือยำงรถยนตจ์  ำนวน 4 เส้น
 พร้อมติดตั้งและตั้งศูนยถ่์วงลอ้
 ทะเบียน บม 5638 นม

           12,568            12,568 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้เขำใหญ่ 
จ  ำกดั

บริษทั โตโยตำ้เขำใหญ่ 
จ  ำกดั

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

82/2562 (25 มี.ค.62)

18 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (ส ำนกัปลดั) 
รหสัครุภณัฑ ์416-58-0029

             3,200              3,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

105/2562 (25 มี.ค.62)

19 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่ำง)

             2,000              2,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ รำคำต ่ำสุด สะดวก 83/2562 (25 มี.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

20 จำ้งเหมำแต่งหน้ำท ำผม พร้อม
เช่ำชุดส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมขบัร้อง
เพลงพระรำชนิพนธ์งำน
บวงสรวงสกักำระอนุสำวรีย์
ทำ้วสุรนำรี อ  ำเภอปักธงชยั 
ประจ ำปี 2562

           20,000            20,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำรัตน์  ทำนก่ิง นำงสำวจุฑำรัตน์  ทำนก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

106/2562 (29 มี.ค.62)

21 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรว่ำงพร้อม
เคร่ืองด่ืม โครงกำรอบรม
สมัมนำวิชำกำรและศึกษำดู
งำนเพ่ือพฒันำองคค์วำมรู้เพ่ิม
ประสิทธิภำพฯ

             9,625              9,625 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโสภำ โคกก่ิง นำงสำวโสภำ โคกก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

107/2562 (29 มี.ค.62)

22 จำ้งเหมำ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(เม.ย.62)

             2,000              2,000 เฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

รำคำต ่ำสุด สะดวก  108/2562 (29 มี.ค.62)

23 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (เม.ย.62)

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

109/2562 (29 มี.ค.62)

24 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(เม.ย.62)

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

110/2562 (29 มี.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

25 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(เม.ย.62)

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

111/2562 (29 มี.ค.62)

26 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (เม.ย.62)

             3,744              3,744 เฉพำะเจำะจง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

112/2562 (29 มี.ค.62)

27 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (เม.ย.62)

             9,000              9,000 เฉพำะเจำะจง นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

113/2562 (29 มี.ค.62)

28 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (เม.ย.62)

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

114/2562 (29 มี.ค.62)

29 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (เม.ย.62)

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

115/2562 (29 มี.ค.62)

30 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันำชุมชน) เดือน เม.ย.62

             3,600              3,600 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

116/2562 (29 มี.ค.62)

31 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส ำนกัปลดั) ขต 2515

             5,486              5,486 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 84/2562 (29 มี.ค.62)

32 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

             7,344              7,344  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 85/2562 (29 มี.ค.62)

33 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กล7406)            10,710            10,710  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 86/2562 (29 มี.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

34 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กองช่ำง)
 ขม5638

             3,322              3,322  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 87/2562 (29 มี.ค.62)

35 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กิจกำร
ประปำ)

                510                 510  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  88/2562 (29 มี.ค.62)

36 จำ้งเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศ
 2ชั้น และรถตูป้รับอำกำศ 
โครงกำรฝึกอบรมสมัมนำ
วิชำกำรฯ

           90,000            90,000  เฉพำะเจำะจง นำงพิชญำ  วิฒิพรชำนนท์ นำงพิชญำ  วิฒิพรชำนนท์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

117/2562 (29 มี.ค.62)

37 197,900        197,900        เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 191,200 หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

 18/2562

หจก.เจริญรำชฯ 196,500 191,200  20 มี.ค.62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 195,200

38 88,800          88,800          เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 85,200 หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

 19/2562

หจก.เจริญรำชฯ 87,000 85,200  20 มี.ค.62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 86,000

39 164,000        164,000        เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 158,000 หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

 20/2562

หจก.เจริญรำชฯ 161,000 158,000  22 มี.ค.62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 160,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นเชียง
สำ หมู่9 (จำกบำ้นนำงเงิน 
สอนจงัหรีด - บำ้นนำยพิตร  

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงเหมืองดำด  
คสล. บำ้นโป่ง หมู่ 6 (ต่อจำก
ของเดิม)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงผนงักนัดิน 
คสล. บำ้นข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 8 
(จำกขำ้งบำ้นนำยเหลียว)

รำคำต ่ำสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

40 88,800          88,800          เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 85,400 หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

 21/2562

หจก.เจริญรำชฯ 87,000 85,400  22 มี.ค.62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 86,000

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
เชียงสำ หมู่ 9 (จำกกองทุน - 
บำ้นนำยสมำน ต่อจำกของเดิม)

รำคำต ่ำสุด


