
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ศพด.
5ศนูย)์

      14,895.00        14,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป สะดวก ราคาต ่าสุด  207/2562 (2 ก.ย.62)

2 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ศพด.5ศนูย)์         2,940.00          2,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 208/2562 (2 ก.ย.62)

3 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ(กอง
การศึกษา)

        7,787.00          7,787.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป สะดวก ราคาต ่าสุด 209/2562 (2 ก.ย.62)

4 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ(ศพด.)         9,994.00          9,994.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป สะดวก ราคาต ่าสุด 210/2562 (2 ก.ย.62)

5 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล และฉาก
ปิดหลงั (กองการศึกษา)

        5,700.00          5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

221/2562 (2 ก.ย.62)

6 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั)       27,815.00        27,815.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 211/2562 (2 ก.ย.62)

7 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ส านกัปลดั)

        3,800.00          3,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ก่ิงเพชร โอ เอ จ  ากดั บ.ก่ิงเพชร โอ เอ จ  ากดั สะดวก ราคาต ่าสุด 212/2562 (2 ก.ย.62)

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ ์
(กองคลงั)

      15,810.00        15,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 213/2562 (2 ก.ย.62)

9 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง)

      21,500.00        21,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 214/2562 (2 ก.ย.62)

10 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กอง
การศึกษา) สนง.

        4,580.00          4,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 215/2562 (2 ก.ย.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  30 เดือน  กันยำยน พ.ศ. 2562
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11 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ(กองช่าง)         1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ราคาต ่าสุด 216/2562 (9 ก.ย.62)

12 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กอง
การศึกษา) ม.4

        5,440.00          5,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ราคาต ่าสุด 218/2562 (9 ก.ย.62)

13 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั
และอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
 ประชุมสภาฯ สมยัสามญั 
สมยัท่ี 3

        3,300.00          3,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา  โคกก่ิง น.ส.โสภา  โคกก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

222/2562 (23 ก.ย.62)

14 430,000.00   430,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ประยรูก่อสร้าง (1984) 
429,000

หจก.ว.ประยรูก่อสร้าง 
(1984)

 39/2562

429,000 5 ก.ย.62

15 45,000.00     45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ ฟองชยั 47,000 นายบุญญฤทธ์ิ  หล ่าก่ิง  40/2562
นายบุญญฤทธ์ิ  หล ่าก่ิง 45,000 45,000 3 ก.ย.62
น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
46,00016 282,300.00   282,300.00    เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ ฟองชยั 277,500 นายสมมาตร  ฟองชยั  41/2562
หจก.เจริญราชฯ 77,000 277,500 13 ก.ย.62
น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
75,20017 286,000.00   286,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ ฟองชยั 286,000 นายสมมาตร  ฟองชยั  42/2562

หจก.เจริญราชฯ 290,000 286,000 13 ก.ย.62
น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
289,200

โครงการก่อสร่างถนนผิว
จราจรดินซีเมนตป์รับปรุง
คุณภาพดว้ยยางพารา 
(Nr-preblen) บา้นเชียงสา หมู่ท่ี
 9

ราคาต ่าสุด

โครงการจา้งเหมาติดตั้งประตู
ทางเขา้ - ออก อบต.สะแกราช

ราคาต ่าสุด

โครงการปรับปรุงหอประชุม 
อบต.สะแกราช

ราคาต ่าสุด

ราคาต ่าสุดโครงการขดุลอกคลองโกรก
ไอห้กั บา้นโคกไผ่แกว้ หมู่ท่ี 13


