
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ "โครงการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์
2562"

             1,600              1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ สะดวก ราคาต ่าสุด  118/2562 (1 เม.ย.62)

2 จา้งเหมารถขนเตน็ท ์
"โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์2562"

             1,000              1,000 เฉพาะเจาะจง นายฮอน คงมี นายฮอน คงมี สะดวก ใกลเ้คียง  119/2562 (9เม.ย.62)

3 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์
(กองการศึกษาฯ) รหสัครุภณัฑ์
 478-56-0020

             2,100              2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 120/2562 (9เม.ย.62)

4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปา 
(กิจการประปา)

           29,915            29,915 เฉพาะเจาะจง ร้านราชสีมาณัฐดล ร้านราชสีมาณัฐดล สะดวก ใกลเ้คียง  89/2562 (10เม.ย.62)

5 จดัซ้ือใบเสร็จรับเงินค่า
น ้าประปา (กิจการประปา)

           45,000            45,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโลคอล 
จ ากดั

บริษทั สยามโลคอล 
จ ากดั

สะดวก ใกลเ้คียง  90/2562 (11เม.ย.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  30  เดือน  เมษำยน พ.ศ. 2562
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6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
(บา้นพงั) วาตภยั

           34,102            34,102 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพยก่์อสร้าง ร้านเจนทวีทรัพยก่์อสร้าง สะดวก ใกลเ้คียง  91/2562 (19เม.ย.62)

7 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์(ศพด.5ศูนย)์

             9,970              9,970 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป สะดวก ราคาต ่าสุด  92/2562 (22เม.ย.62)

8 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ศพด.5
ศูนย)์

           19,940            19,940 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป สะดวก ราคาต ่าสุด  93/2562 (22เม.ย.62)

9 จดัซ้ือธงสญัลกัษณ์ราชาภิเษก          150,000          150,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเอซพัพลาย ร้านโอเอซพัพลาย สะดวก ราคาต ่าสุด  94/2562 (22เม.ย.62)
10 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (กรณีเกิด

วาตภยั)
           18,649            18,649 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพยก่์อสร้าง ร้านเจนทวีทรัพยก่์อสร้าง สะดวก ใกลเ้คียง  95/2562 (24เม.ย.62)

11 จา้งเหมาติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับ
ติดตั้งป้ายและระบายผา้หน้า
อาคารส านกังาน

             6,200              6,200 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 121/2562 (24เม.ย.62)

12 จา้งเหมาท าพานพุม่ดอกไม้
เน่ืองในโอกาสมหามงคล พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศกัราช 2562

             2,500              2,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวล าเพย ธรรมดอน นางสาวล าเพย ธรรมดอน มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 123/2562 (24เม.ย.62)

13 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลพระ
บรมฉายาลกัษณ์ ร.10 
โครงการวนัส าคญัของชาติ 
(พระราชบรมราชาภิเษก 2562)

             1,270              1,270 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 122/2562 (24เม.ย.62)
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14 จดัซ้ือยางในรถบรรทุกน ้า              1,000              1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปักธงชยัการยาง ร้านปักธงชยัการยาง สะดวก ใกลเ้คียง  96/2562 (25 เม.ย.62)

15 จา้งเหมาเปล่ียนถ่าย
น ้ามนัเคร่ืองและซ่อมแซม
เคร่ืองยนต ์(กล7406) ครบ 
364,459 กม.

             6,188              6,188 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 123/2562 (26 เม.ย.62)

16 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กอง
คลงั (หมึกพิมพ)์

             4,580              4,580 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  97/2562 (30 เม.ย.62)

17 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(พ.ค.62)

             3,608              3,608 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก  124/2562 (30 เม.ย.62)

18 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (พ.ค.62)

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

 125/2562 (30 เม.ย.62)

19 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(พ.ค.62)

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

 126/2562 (30 เม.ย.62)

20 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(พ.ค.62)

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

 127/2562 (30 เม.ย.62)
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21 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (พ.ค.62)

             3,818              3,818 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 128/2562 (30 เม.ย.62)

22 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (พ.ค.62)

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 129/2562 (30 เม.ย.62)

23 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (พ.ค.62)

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

 130/2562 (30 เม.ย.62)

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

             9,000              9,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 131/2562 (30 เม.ย.62)

25 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

             7,820              7,820 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  98/2562 (30 เม.ย.62)

26 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

             5,508              5,508  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  99/2562 (30 เม.ย.62)

27 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)            12,240            12,240  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  100/2562 (30 เม.ย.62)
28 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)

 ขม5638
             2,652              2,652  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  101/2562 (30 เม.ย.62)

29 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

                918                 918  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  102/2562 (30 เม.ย.62)
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30 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันาชุมชน) เดือน เม.ย.62

             6,300              6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 132/2562 (30 เม.ย.62)

31 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (พ่นยงุ)              5,100              5,100  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  103/2562 (30 เม.ย.62)
32 จา้งเหมาลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 

(ส านกัปลดั) รหสั 
420-52-0004, 420-52-0005, 
420-58-0009, 420-48-0012, 
420-58-0014, 420-58-0015

             3,850              3,850  เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมปัญโญแอร์ 
แอนดเ์ซอร์วิส

ร้านพรหมปัญโญแอร์ 
แอนดเ์ซอร์วิส

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 133/2562 (30 เม.ย.62)

33 จา้งเหมาลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 
(กองคลงั) รหสั 420-58-0001

             1,450              1,450  เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมปัญโญแอร์ 
แอนดเ์ซอร์วิส

ร้านพรหมปัญโญแอร์ 
แอนดเ์ซอร์วิส

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 134/2562 (30 เม.ย.62)

34 จา้งเหมาลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 
(กองสวสัดิการ) รหสั 
420-58-0013

                750                 750  เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมปัญโญแอร์ 
แอนดเ์ซอร์วิส

ร้านพรหมปัญโญแอร์ 
แอนดเ์ซอร์วิส

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 135/2562 (30 เม.ย.62)


