
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาผูกผา้ระบายและจบั
จีบสถานท่ีจดักิจกรรมในช่วง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ร.
10)

           10,000            10,000 เฉพาะเจาะจง นายส าคญั  ดีก่ิง นายส าคญั  ดีก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 136/2562 (2 พ.ค.62)

2 จา้งเหมาจดัสถานท่ีจดั
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก (ร.10)

           21,000            21,000 เฉพาะเจาะจง ร้านช่อผกาฟลาวเวอร์ ร้านช่อผกาฟลาวเวอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 137/2562 (2 พ.ค.62)

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั)              5,509               5,509 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  104/2562 (7 พ.ค.62)

4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพฒันาศกัยภาพกลุ่ม
อาชีพในต าบลสะแกราช 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

             7,500               7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภณัฑ์ ร้านฐานะภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  106/2562 (7 พ.ค.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  31  เดือน  พฤษภำคม พ.ศ. 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

5 จดัซ้ือของท่ีระลึกโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพใน
ต าบลสะแกราช ประจ าปี
งบประมาณ 2562

             3,000               3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภณัฑ์ ร้านฐานะภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  107/2562 (7 พ.ค.62)

6 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพใน
ต าบลสะแกราช ประจ าปี
งบประมาณ 2562

             1,300               1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟฟิก ร้านฟร้องคก์ราฟฟิก มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 138/2562 (7 พ.ค.62)

7 จดัซ้ือสารส้มคลอรีน (กิจการ
ประปา)

           64,000            64,000 เฉพาะเจาะจง ร้านราชสีมาณัฐดล ร้านราชสีมาณัฐดล สะดวก ราคาต ่าสุด  108/2562 (7 พ.ค.62)

8 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองคลงั) รหสั
ครุภณัฑ ์416-54-0015

             1,700               1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 139/2562 (7 พ.ค.62)

9 จา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า
หอประชุม อบต.สะแกราช

             8,500               8,500 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  ธูปสระน้อย นายสุพจน์  ธูปสระน้อย มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 140/2562 (10 พ.ค.62)

10 จดัซ้ือบอลวาลว์รถบรรทุกน ้า            13,500            13,500 เฉพาะเจาะจง ร้านกมลชยัเซลลฯ์ ร้านกมลชยัเซลลฯ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  109/2562 (13 พ.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์(ขต
2515) เปล่ียนสายพาน

             4,794               4,794 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้เขาใหญ่ 
จ  ากดั

บริษทั โตโยตา้เขาใหญ่ 
จ  ากดั

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 141/2562 (13 พ.ค.62)

12 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพกลุ่มอาชีพในต าบล
สะแกราช ประจ าปีงบประมาณ
 2562

             7,500               7,500 เฉพาะเจาะจง นางอรุณรัตน์  โพธ์ิก่ิง นางอรุณรัตน์  โพธ์ิก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 142/2562 (14 พ.ค.62)

13 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพฒันาศกัยภาพกลุ่ม
อาชีพในต าบลสะแกราช 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

           11,250            11,250 เฉพาะเจาะจง นางอรุณรัตน์  โพธ์ิก่ิง นางอรุณรัตน์  โพธ์ิก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 143/2562 (14 พ.ค.62)

14 จา้งเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพฒันาศกัยภาพกลุ่ม
อาชีพในต าบลสะแกราช 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

         108,000          108,000 เฉพาะเจาะจง นางพิชญา  วุฒิพรชานนท์ นางพิชญา  วุฒิพรชานนท์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 144/2562 (14 พ.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

15 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง)

             4,050               4,050 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด  110/2562 (15 พ.ค.62)

16 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง (ขม5638)

             4,440               4,440 เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรไดนาโม ร้านวชิรไดนาโม มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 145/2562 (15 พ.ค.62)

17 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
(ส านกัปลดั)

             3,200               3,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  112/2562 (21 พ.ค.62)

18 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(ส านกัปลดั)

           35,140            35,140 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด  113/2562 (21 พ.ค.62)

19 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองการศึกษาฯ)

           12,210            12,210 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด  114/2562 (22 พ.ค.62)

20 จา้งเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (กล7406)

           23,000            23,000 เฉพาะเจาะจง นายเร่ิม  ทานก่ิง นายเร่ิม  ทานก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 146/2562 (24 พ.ค.62)

21 จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงักาย (หมู่
 11) กองสาธารณะสุข

           49,500            49,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ เอ ซพัพลาย ร้าน โอ เอ ซพัพลาย สะดวก ราคาต ่าสุด  115/2562 (28 พ.ค.62)

22 จดัซ้ือธงพระราชินี, ผา้ผูก
ระบาย, ภาพพระราชินี 
โครงการวนัส าคญัของชาติ

           20,900            20,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ เอ ซพัพลาย ร้าน โอ เอ ซพัพลาย สะดวก ราคาต ่าสุด  116/2562 (29 พ.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

23 จา้งเหมาจดัท าพานพุม่ดอกไม้
พลาสติกประดบัโตะ๊หมู่
ประดิษฐานพระฉายาลกัษณ์ 
(พระราชินีสุทิดา)

             1,500               1,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าเพย  ธรรมดอน น.ส.ล าเพย  ธรรมดอน มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 147/2562 (29 พ.ค.62)

24 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลพระ
บรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระ
ราชินี (สุทิดา) ตามโครงการ
วนัส าคญัของชาติ

                875                  875 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ชีจะโปะ นายสมชาย  ชีจะโปะ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 148/2562 (29 พ.ค.62)

25 จดัซ้ือเสาธงส าหรับติดธงพระ
นามาภิไธย สมเด็จพระนางเจา้
สุทิดาฯ พระบรมราชินี

             3,500               3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  117/2562 (29 พ.ค.62)

26 จา้งเหมารถโดยสารปรับ
อากาศในการน าผูส้มคัรจิต
อาสาพระราชทานไป
ลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลยั 
มทส.

             6,000               6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงศ ์ พุฒสระน้อย ร้านณัฐพงศ ์ พุฒสระน้อย มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 149/2562 (29 พ.ค.62)

27 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์
478-59-0034 (กองช่าง)

             5,800               5,800 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 150/2562 (29 พ.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

28 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(มิ.ย.62)

             5,555               5,555 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก  151/2562 (31 พ.ค.62)

29 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (มิ.ย.62)

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

 152/2562 (31 พ.ค.62)

30 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(มิ.ย.62)

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

 153/2562 (31 พ.ค.62)

31 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(มิ.ย.62)

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

 154/2562 (31 พ.ค.62)

32 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (มิ.ย.62)

             3,732               3,732 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 155/2562 (31 พ.ค.62)

33 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (มิ.ย.62)

             9,000               9,000 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 156/2562 (31 พ.ค.62)

34 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (มิ.ย.62)

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

 157/2562 (31 พ.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

35 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (มิ.ย.62)

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

 158/2562 (31 พ.ค.62)

36 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันาชุมชน) เดือน (มิ.ย.
62)

             5,400               5,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 159/2562 (31 พ.ค.62)

37 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

             1,836               1,836  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  118/2562 (31 พ.ค.62)

38 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)            10,710            10,710  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  119/2562 (31 พ.ค.62)
39 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)

 ขม5638
             3,222               3,222  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  120/2562 (31 พ.ค.62)

40 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

             6,880               6,880 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  121/2562 (31 พ.ค.62)

41 17,000          17,000           เฉพาะเจาะจง นายภราดร  แพงไธสง 170,000 นายภราดร  แพงไธสง  22/2562
นายประวติั  ธิเดช 200,000 170,000 7 พ.ค. 62

42 200,000        200,000         เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
198,000

นายโอภาส  วนัก่ิง  23/2562

หจก.เจริญราชฯ 199,000 196,000 29 พ.ค. 62
นายโอภาส  วนัก่ิง 196,000

โครงการขดุลอกคลองวงัใหม่
 หมู่ท่ี 5 บา้นคลองเตย

ราคาต ่าสุด

โครงการจา้งออกแบบขดุลอก
คลองแหล่งน ้าสาธารณะ
ประโยชน,์ งานต่อเติมอาคาร
ส านกังาน, งานก่อสร้างผนงั

ราคาต ่าสุด


