
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กอง
กำรศึกษำ)

           14,547            14,547 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  143/2562 (1 ก.ค.62)

2 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองคลงั)

           16,000            16,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 144/2562 (1 ก.ค.62)

3 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองพิมพ ์
(กองคลงั)

           15,200            15,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 145/2562 (1 ก.ค.62)

4 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัหล่อล่ืน 
(กิจกำรประปำ)

                918                  918 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 145/2562 (1 ก.ค.62)

5 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือด ำเนินกำรปรับ
สภำพแวดลอ้มท่ีอยูอ่ำศยัให้
แกคนพิกำร ผูสู้งอำย ุท่ีมีภำวะ
พ่ึงพิง และผูท่ี้อยูใ่นระยะ
จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ ประจ ำปี 2562

           39,333            39,333 เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

สะดวก รำคำต ่ำสุด 146/2562 (1 ก.ค.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  31 เดือน  กรกฎำคม พ.ศ. 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

6 จดัซ้ือเทียนพรรษำและเคร่ือง
ไทยธรรม โครงกำรอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี ในวนั
ส ำคญัทำงศำสนำ (วนั
เขำ้พรรษำ)

           11,450            11,450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนถุงเงินสงัฆภณัฑ์ ร้ำนถุงเงินสงัฆภณัฑ์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 148/2562 (3 ก.ค.62)

7 จำ้งเหมำเปล่ียนถ่ำย
น ้ำมนัเคร่ือง พร้อมตรวจเช็ค
รถยนตส่์วนกลำง ขต 2515

             3,808               3,808 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้เขำใหญ่ 
จ  ำกดั

บริษทั โตโยตำ้เขำใหญ่ 
จ  ำกดั

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

179/2562 (5 ก.ค.62)

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
เคร่ืองพิมพ ์(กองกำรศึกษำ)

             7,550               7,550 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 149/2562 (5 ก.ค.62)

9 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัหล่อล่ืน (สูบ
น ้ำภยัแลง้)

         132,765          132,765 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 150/2562 (10 ก.ค.62)

10 จำ้งเหมำตกแต่งรถแห่เทียน 
ตำมโครงกำรอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมในวนัส ำคญัทำง
ศำสนำ

             7,000               7,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนงลกัษณ์  สม
จิตต์

นำงสำวนงลกัษณ์  สม
จิตต์

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

180/2562 (10 ก.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตรโครงกำร
ตำมพระรำชเสำวนีย ์กิจกรรม
น ้ำคือชีวิต ศำสตร์พระรำชำ สู่
แปลงเกษตรผสมผสำนประชำ
รัฐ กำรจดักำรศตัรูพืชโดยวิธี
ผสมผสำน (IPM) ปรจ ำปี 2562

           20,000            20,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษตรพำณิชย์ ร้ำนเกษตรพำณิชย์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 151/2562 (15 ก.ค.62)

12 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำร
ตำมพระรำชเสำวนีย ์ฯ

                300                  300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

181/2562 (15 ก.ค.62)

13 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
เคร่ืองพิมพ ์(กองช่ำง)

             1,780               1,780 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 152/2562 (18 ก.ค.62)

14 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
(ศพด.)

           19,982            19,982 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมพงษก์รุ๊ป ร้ำนเกษมพงษก์รุ๊ป สะดวก รำคำต ่ำสุด 153/2562 (18 ก.ค.62)

15 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.)            21,080            21,080 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 154/2562 (18 ก.ค.62)
16 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง

กำรศึกษำฯ)
           12,210            12,210 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 155/2562 (18 ก.ค.62)

17 จำ้งเหมำซ่อมแซมชุดเกียร์
รถพยำบำลฉุกเฉิน

           14,100            14,100 เฉพำะเจำะจง นำยเร่ิม  ทำนก่ิง นำยเร่ิม  ทำนก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

182/2562 (18 ก.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

18 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำร
ตำมพระรำชด ำริฝึกอบรม
ภำยใตกิ้จกรรมอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ ฝึกอบรม
ปฏิบติักำรส ำรวจและจดัท ำ
ฐำนทรัพยำกรทอ้งถ่ิน (9ใบ
งำน) ประจ ำปี 2562

                500                  500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

183/2562 (18 ก.ค.62)

19 จดัซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับ
ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมโครงกำรตำม
พระรำชด ำริฝึกอบรมภำยใต้
กิจกรรมอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
 อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
ฝึกอบรมปฏิบติักำรส ำรวจ
และจดัท ำฐำนทรัพยำกร
ทอ้งถ่ิน (9ใบงำน) ประจ ำปี 
2562

             5,000               5,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ใกลเ้คียง 156/2562 (18 ก.ค.62)

20 จำ้งเหมำรถยนตโ์ดยสำรปรับ
อำกำศครงกำรตำมพระรำช
เสำวนีย ์ฯ

             6,000               6,000 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ ์ พุฒสระน้อย นำยณัฐพงศ ์ พุฒสระน้อย มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

184/2562 (22 ก.ค.62)

21 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ศพด.)              3,640               3,640 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ใกลเ้คียง 157/2562 (22 ก.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

22 จดัซ้ือธงพระปรมำภิไธย ว.ปร.
 (รัชกำลท่ี 10) โครงกำรวนั
ส ำคญัของชำติ

           24,000            24,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีเอ็นพีโอโตพ้ำร์ท ร้ำนบีเอ็นพีโอโตพ้ำร์ท สะดวก รำคำต ่ำสุด 158/2562 (22 ก.ค.62)

23 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 
(กิจกำรประปำ)

             2,400               2,400 เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

สะดวก รำคำต ่ำสุด 159/2562 (23 ก.ค.62)

24 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิลถวำย
พระพรเน่ืองในโอกำสเฉลิม
พระชนมพรรษำ (ร.10)

                800                  800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

185/2562 (23 ก.ค.62)

จำ้งเหมำรถยนตโ์ดยสำร
ประจ ำทำงโครงกำรตำมพระ
รำชเสำวนียภ์ำยใตกิ้จกรรม
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชฯ

           14,000            14,000 เฉพำะเจำะจง นำงอ ำนวย  พุฒสระน้อย นำงอ ำนวย  พุฒสระน้อย มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

186/2562 (25 ก.ค.62)

จำ้งเหมำรถตูด้ยสำรประจ ำ
ทำงโครงกำรตำมพระรำช
เสำวนียภ์ำยใตกิ้จกรรม
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชฯ

             4,000               4,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุรชยั  ครำมจะโปะ นำยสุรชยั  ครำมจะโปะ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

187/2562 (25 ก.ค.62)

จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำร
อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกบัโรค
ไขเ้ลือดออก ประจ ำปี
งบประมำณ 2562

                500                  500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

188/2562 (26 ก.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

จดัซ้ือวสัดุสำธิตโครงกำร
อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกบัโรค
ไขเ้ลือดออก ประจ ำปี
งบประมำณ 2562

             4,800               4,800 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนนัท ์ ขีดส ำโรง นำงสำวสุนนัท ์ ขีดส ำโรง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

160/2562 (26 ก.ค.62)

จดัซ้ือสำรส้มคลอรีน (กิจกำร
ประปำ) หมู่5

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

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำย 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

สะดวก รำคำต ่ำสุด 161/2562 (26 ก.ค.62)

จำ้งเหมำ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(ส.ค.62)

             4,783               4,783 เฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

รำคำต ่ำสุด สะดวก 189/2562 (31 ก.ค.62)

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

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

  190/2562 (31 ก.ค.62)

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

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

  191/2562 (31 ก.ค.62)

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

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

  192/2562 (31 ก.ค.62)

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

             3,799               3,799 เฉพำะเจำะจง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

  193/2562 (31 ก.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

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

             9,000               9,000 เฉพำะเจำะจง นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

  194/2562 (31 ก.ค.62)

32 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (ส.ค.62)

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

  195/2562 (31 ก.ค.62)

33 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (ส.ค.62)

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

  196/2562 (31 ก.ค.62)

35 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส ำนกัปลดั) ขต 2515

             3,545               3,545 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   162/2562 (31 ก.ค.62)

36 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

             3,672               3,672  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   163/2562 (31 ก.ค.62)

37 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กล7406)            13,964            13,964  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   164/2562 (31 ก.ค.62)
38 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กองช่ำง)

 ขม5638
             1,326               1,326  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   165/2562 (31 ก.ค.62)

39 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กิจกำร
ประปำ)

                408                  408  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   166/2562 (31 ก.ค.62)

41 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กอง
คลงั) งข 4419

             3,060               3,060  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง   167/2562 (31 ก.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

42 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันำชุมชน) เดือน(ส.ค.62)

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

  197/2562 (31 ก.ค.62)

43 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองคลงั)

             4,650               4,650 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ รำคำต ่ำสุด สะดวก   168/2562 (31 ก.ค.62)

44 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองสวสัดิกำร)

           15,100            15,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ รำคำต ่ำสุด สะดวก   169/2562 (31 ก.ค.62)

45 จำ้งเหมำประเมินควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำรของ
ประชำชน ของ อบต.สะแกรำช

           20,000            20,000 เฉพำะเจำะจง ม.รำชภฎันครรำชสีมำ ม.รำชภฎันครรำชสีมำ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

  198/2562 (31 ก.ค.62)

46 474,000        474,000         เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
465,000

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  27/2562

หจก.เจริญรำชฯ 472,000 465,000 9 ก.ค.62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 470,000

47 109,500        109,500         เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
107,000

นำยโอภำส  วนัก่ิง  28/2562

หจก.เจริญรำชฯ 108,000 105,000 11 ก.ค.62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 105,000

48 94,700          94,700           เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
90,400

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  29/2562

หจก.เจริญรำชฯ 94,000 90,400 11 ก.ค.62
นำยโอภำส  วนัก่ิง 92,000

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
ใหม่เชียงสำ หมู่ 10 (จำกบำ้น
นำงสุวิมล - บำ้นนำยเขียว 
เงียบก่ิง)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นห้วย 
หมู่ 1 (สำยบำ้นนำงสูญ 
ปรึกษำก่ิง ถึงบำ้นนำงบญัญติั)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นห้วย
ใต ้หมู่ 11 (สำยหลงัวดัโคกบ่ม
 - ถนน รพช. หน้ำ อบต.สะแก

รำคำต ่ำสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

49 480,000        480,000         เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
477,000

ร้ำนรำชสีมำณัฐดล  30/2561

หจก.เจริญรำชฯ 479,000 474,000 11 ก.ค.62
ร้ำนรำชสีมำณฐัดล 474,000

50 96,800          96,800           เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ธูปสระน่อย 93,000 น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  31/2562

หจก.เจริญรำชฯ 95,000 91,900 24 ก.ค.62
น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
91,900

51 112,000        112,000         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ธูปสระน่อย 
107,100

นำยสมชำย  ธูปสระน้อย  32/2562

หจก.เจริญรำชฯ 110,000 107,100 24 ก.ค.62
น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
109,200

52 199,000        199,000         เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 192,300 หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุก่อสร้ำง  33/2562
หจก.เจริญรำชฯ 197,000 192,300 25 ก.ค.62
น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
195,000

53 199,900        199,900         เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 192,500 หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุก่อสร้ำง  34/2562
หจก.เจริญรำชฯ 197,000 192,500 25 ก.ค.62
น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
195,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
หนองแฟบ หมู่ 2 (สำยฝ่ังสระ
ดำ้นทิศใตว้ดัหนองแฟบ)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นโป่ง 
หมู่ 6 (จำกบำ้นนำงผนั ทิม
พรมรำช- บำ้นนำงพร อุทกศิริ)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นโคก 
หมู่ 3 (จำกถนน คสล.เดิม ถึง
บำ้นนำงประทวน ขนัก่ิง)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นห้วย
ใต ้หมู่ 11 (ต่อจำกของเดิม 
ซอยโคกบ่มพฒันำ บำ้นนำย

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรติดตั้งหอประปำถงั
เหล็ก บำ้นเก่ำเหนือ หมู่ท่ี12

รำคำต ่ำสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

54 200,000        200,000         เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 193,800 หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

 35/2562

หจก.เจริญรำชฯ 1977,000 193,800 25 ก.ค.62
น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
195,000

55 485,000        485,000         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  ธูปสระนอ้ย 
479,200

นำยสมชำย  ธูปสระน้อย  36/2562

หจก.เจริญรำชฯ 483,000 479,200 31 ก.ค.62
น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
481,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นห้วย 
หมู่ 1 (สำยบำ้นนำงสูญ 
ปรึกษำก่ิง ถึงบำ้นนำงบญัญติั)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรขดุลอกสระเทอดพระ
เกียรต์ิ บำ้นโคกไผ่แกว้

รำคำต ่ำสุด


