
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองช่ำง)              8,435                8,435 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  122/2562 (10 มิ.ย.62)
2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก

พิมพ)์ กองช่ำง
             6,600                6,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  123/2562 (10 มิ.ย.62)

3 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปำ 
(กองช่ำง)

           29,916              29,916 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำชสีมำณัฐดล ร้ำนรำชสีมำณัฐดล สะดวก รำคำต ่ำสุด  124/2562 (10 มิ.ย.62)

4 จดัซ้ือสำรส้มคลอรีน (กิจกำร
ประปำ)

           56,000              56,000 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำย 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำย 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

สะดวก รำคำต ่ำสุด  125/2562 (10 มิ.ย.62)

5 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรว่ำงพร้อม
เคร่ืองด่ืมและอำหำรกลำงวนั 
ประชุมสภำฯ

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

 162/2562 (10 มิ.ย.62)

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (วำตภยั) 
งบกลำง

             8,209                8,209 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจนทวีทรัพยก่์อสร้ำง ร้ำนเจนทวีทรัพยก่์อสร้ำง สะดวก รำคำต ่ำสุด  126.1/2562 (10 มิ.ย.62)

7 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (น ้ำมนัพ่นยงุ)

           13,362              13,362 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  126/2562 (10 มิ.ย.62)

8 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์
(ส ำนกัปลดั) รหสัครุภณัฑ ์
478-60-0041

             2,600                2,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 163/2562 (11 มิ.ย.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  28 เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

9 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กอง
สวสัดิกำร)

             5,130                5,130 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  127/2562 (11 มิ.ย.62)

10 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลดั)              7,760                7,760 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  128/2562 (12 มิ.ย.62)
11 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก

พิมพ)์ กองคลงั
             4,510                4,510 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  129/2562 (12 มิ.ย.62)

12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ
(ส ำนกัปลดั)

                660                   660 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  130/2562 (12 มิ.ย.62)

13 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (กิจกำรประปำ)

                408                   408 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  130.1/2562 (11 มิ.ย.62)

14 จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำง (ศพด.5
ศูนย)์

             2,400                2,400 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอินทร์ธนิดำ     
ธนโชติสุวรรณ

นำงสำวอินทร์ธนิดำ     
ธนโชติสุวรรณ

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 164/2562 (14 มิ.ย.62)

15 จดัซ้ือน ้ำยำฉีดพ่นหมอกควนั 
โครงกำรป้องไขเ้ลือดออกปี 
2562

         135,000            135,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีเจ ซพัพลำย ร้ำนบีเจ ซพัพลำย สะดวก รำคำต ่ำสุด  131/2562 (17 มิ.ย.62)

16 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ กองช่ำง

             5,950                5,950 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  132/2562 (17 มิ.ย.62)

17 จำ้งเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ 
(ศพด.อบต.สะแกรำช) รหสั 
416-56-0019

             1,050                1,050 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 165/2562 (17 มิ.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

18 จดัซ้ือสำรส้มคลอรีน (กิจกำร
ประปำ)

           64,000              64,000 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำย 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำย 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

สะดวก รำคำต ่ำสุด  133/2562 (24 มิ.ย.62)

19 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (งข4419) กองคลงั

             1,428                1,428 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  133.1/2562 (25 มิ.ย.62)

20 จำ้งเหมำเปล่ียนถ่ำย
น ้ำมนัเคร่ืองพร้อมซ่อมแซม
พร้อมตรวจเช็คระบบต่ำง ๆ
ของเคร่ืองยนต ์(กล7406)

             1,289                1,289 เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต ์(สำขำ
สำมแยกปักฯ)

หจก.คิงส์ยนต ์(สำขำ
สำมแยกปักฯ)

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 166/2562 (27 มิ.ย.62)

21 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์
(กองช่ำง) รหสัครุภณัฑ ์
478-47-0006

             1,750                1,750 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 167/2562 (27 มิ.ย.62)

22 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์
(กองคลงั) รหสัครุภณัฑ ์
478-56-0021

             1,450                1,450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 168/2562 (27 มิ.ย.62)

23 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
(ส ำนกัปลดั)

             3,710                3,710 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  134/2562 (27 มิ.ย.62)

24 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถพยำบำล
ฉุกเฉิน (กล7406)

           10,529              10,529 เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต ์(สำขำ
สำมแยกปักฯ)

หจก.คิงส์ยนต ์(สำขำ
สำมแยกปักฯ)

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 169/2562 (27 มิ.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

25 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปำ 
(กิจกำรประปำ)

           39,780              39,780 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำชสีมำณัฐดล ร้ำนรำชสีมำณัฐดล สะดวก รำคำต ่ำสุด  135/2562 (28 มิ.ย.62)

26 จำ้งเหมำ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(ก.ค.62)

             4,885                4,885 เฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

รำคำต ่ำสุด สะดวก  170/2562 (28 มิ.ย.62)

27 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช(ก.ค.62)

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

 171/2562 (28 มิ.ย.62)

28 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(ก.ค.62)

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

  172/2562 (28 มิ.ย.62)

29 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(ก.ค.62)

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

  173/2562 (28 มิ.ย.62)

30 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (ก.ค.62)

             3,698                3,698 เฉพำะเจำะจง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

  174/2562 (28 มิ.ย.62)

31 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (ก.ค.62)

             8,410                8,410 เฉพำะเจำะจง นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

  175/2562 (28 มิ.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ
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สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

32 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (มิ.ย.62)

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

  176/2562 (28 มิ.ย.62)

33 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (มิ.ย.62)

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

  177/2562 (28 มิ.ย.62)

34 จดัซ้ือหนงัสือพิมพส์ ำนกังำน 
(ก.ค.-ก.ย.62)

             1,012                1,012 เฉพำะเจำะจง นำยสุพฒัน์  ทองตะคุ นำยสุพฒัน์  ทองตะคุ สะดวก ใกลเ้คียง   136/2562 (28 มิ.ย.62)

35 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส ำนกัปลดั) ขต 2515

             6,102                6,102 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   137/2562 (28 มิ.ย.62)

36 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

             5,508                5,508  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   138/2562 (28 มิ.ย.62)

37 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กล7406)            13,770              13,770  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   139/2562 (28 มิ.ย.62)

38 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กองช่ำง)
 ขม5638

             5,141                5,141  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   140/2562 (28 มิ.ย.62)

39 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (พ่นยงุ)            12,240              12,240  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   141/2562 (28 มิ.ย.62)

40 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันำชุมชน) เดือน(ก.ค.62)

             6,000                6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

  178/2562 (28 มิ.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

41 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กอง
คลงั) งข 4419

             3,060                3,060  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   142/2562 (28 มิ.ย.62)

42 196,000        196,000          เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
190,000

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  24/2562

หจก.เจริญรำชฯ 194,000 190,000 12 มิ.ย. 62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 192,000

43 458,000        458,000          เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
454,000

นำยโอภำส  วนัก่ิง  25/2562

หจก.เจริญรำชฯ 456,000 451,000 17 มิ.ย. 62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 451,000

44 484,000        484,000          เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ธูปสระน่อย 
478,000

นำยสมชำย  ธูปสระนอ้ย  26/2562

หจก.เจริญรำชฯ 483,000 478,000 27 มิ.ย. 62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 480,000

โครงกำรปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก บำ้นโคก หมู่ท่ี 3 (สำย
จำกถนนมูลบน - บำ้นนำยดุสิต
 จิตตรำพิลม)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรขดุขยำยสระประปำ
อ่ำงบึงค  ำ )

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรขดุลอกสระ
สำมเหล่ียม บำ้นข้ีเหล็ก  หมู่ท่ี 8

รำคำต ่ำสุด


