
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ต.ค.62)

        7,106.50       7,106.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก 1/2563 (30 ก.ย.62)

2 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช(ต.ค.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  พูนผล นายสุพรรณ  พูนผล มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

2/2563 (30 ก.ย.62)

3 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ต.ค.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุน  กรุดก่ิง นายชุน  กรุดก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

3/2563 (30 ก.ย.62)

4 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ต.ค.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  กรุดก่ิง นายสมบติั  กรุดก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

4/2563 (30 ก.ย.62)

5 จา้งเหมาเจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปา (ต.ค.62)

        3,779.00       3,779.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

5/2563 (30 ก.ย.62)

6 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ต.ค.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

6/2563 (30 ก.ย.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ต.ค.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

7/2563 (30 ก.ย.62)

8 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ต.ค.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ  ทิวเกษม นายประจวบ  ทิวเกษม มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

8/2563 (30 ก.ย.62)

9 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันาชุมชน) เดือน(ต.ค.62)

        6,000.00       6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

9/2563 (30 ก.ย.62)

10 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

        1,836.00       1,836.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 1/2563 (30 ก.ย.62)

11 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)       11,380.00     11,380.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 2/2563 (30 ก.ย.62)

12 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)
 ขม5638

        3,417.00       3,417.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 3/2563 (30 ก.ย.62)

13 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

        5,425.00       5,425.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 4/2563 (30 ก.ย.62)

14 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กอง
คลงั) งข 4419

        4,590.00       4,590.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 5/2563 (30 ก.ย.62)

15 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

        1,326.00       1,326.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 6/2563 (30 ก.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จดัซ้ือ หนงัสือพิมพส์ านกังาน 
(ต.ค.-มี.ค.63)

              2,013            2,013 เฉพาะเจาะจง นายสุพฒัน์  ทองตะคุ นายสุพฒัน์  ทองตะคุ สะดวก รวดเร็ว 6.1/2563 (30 ก.ย.62)

17 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (ฉีดพ่น
หมอกควนั)

        2,652.00       2,652.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 7/2563 (30 ก.ย.62)

18 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลา
สกัการะ (รัชกาลท่ี 5) คลา้ย
วนัสวรรคต

              1,000            1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวล าเพย  ธรรม
ดอน

นางสาวล าเพย  ธรรม
ดอน

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

11/2563 (10 ต.ค.62)

19 จดัซ้ือสารส้มคลอรีน (กิจการ
ประปา)  ม.13

      48,000.00     48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

สะดวก ราคาต ่าสุด 8/2563 (11 ต.ค.62)

20 จา้งเหมาเปล่ียนถ่าย
น ้ามนัเคร่ืองพร้อมตรวจเช็ค
ระยะทาง และบ ารุงรักษา
รถยนต ์(กล7406)

        2,396.80       2,396.80 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต ์(สาขา
สามแยกปักฯ)

หจก.คิงส์ยนต ์(สาขา
สามแยกปักฯ)

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

10/2563 (30 ก.ย.62)

21 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลา
สกัการะ (รัชกาลท่ี 5) คลา้ย
วนัสวรรคต (วนัปิยะมหาราช)

              1,000            1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวล าเพย  ธรรม
ดอน

นางสาวล าเพย  ธรรม
ดอน

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

12/2563 (21 ต.ค.62)

22 จดัซ้ือสารส้มคลอรีน (กิจการ
ประปา)  ม.5

      64,000.00     64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

สะดวก ราคาต ่าสุด 9/2563 (21 ต.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

23 จา้งเหมาปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายเรียบคลองล าเชียงสา 
บา้นเชียงสา หมู่ท่ี 9

      20,000.00     20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ธูปสระน้อย นายสมชาย  ธูปสระน้อย มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

13/2563 (25 ต.ค.62)

24 จา้งเหมาซ่อมแซมถนน (สาย
บา้นตาปู่ ) หมู่ท่ี 4

      14,000.00     14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ธูปสระน้อย นายสมชาย  ธูปสระน้อย มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

14/2563 (31 ต.ค.62)

25 จา้งเหมาซ่อมแซมถนน (สาย
ไปบา้นตะกุดรัง) หมู่ท่ี 5

      17,700.00     17,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ธูปสระน้อย นายสมชาย  ธูปสระน้อย มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

15/2563 (31 ต.ค.62)

26 จา้งเหมาซ่อมแซมถนน (สาย
บริเวณสระหนองคู) หมู่ท่ี 12 
บา้นเก่าเหนือ

        8,400.00       8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ธูปสระน้อย นายสมชาย  ธูปสระน้อย มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

16/2563 (31 ต.ค.62)

27 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(พ.ย.62)

        4,521.40       4,521.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก 17/2563 (31 ต.ค.62)

28 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช(พ.ย.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  พูนผล นายสุพรรณ  พูนผล มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

18/2563 (31 ต.ค.62)

29 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(พ.ย.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุน  กรุดก่ิง นายชุน  กรุดก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

18.1/2563 (31 ต.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

30 จา้งเหมาเจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปา (พ.ย.62)

        3,782.00       3,782.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

19/2563 (31 ต.ค.62)

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

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  กรุดก่ิง นายสมบติั  กรุดก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

19.1/2563 (31 ต.ค.62)

32 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (พ.ย.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

20/2563 (31 ต.ค.62)

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

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ  ทิวเกษม นายประจวบ  ทิวเกษม มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

21/2563 (31 ต.ค.62)

34 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (พ.ย.62)

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

22/2563 (31 ต.ค.62)

35 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันาชุมชน) เดือน(พ.ย.62)

        6,800.00       6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

23/2563 (31 ต.ค.62)

36 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

        1,836.00       1,836.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 11/2563 (31 ต.ค.62)

37 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)       15,514.00     15,514.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 12/2563 (31 ต.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

38 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)
 ขม5638

        3,315.00       3,315.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 13/2563 (31 ต.ค.62)

39 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กอง
คลงั) งข 4419

        4,590.00       4,590.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 14/2563 (31 ต.ค.62)

40 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

        4,406.00       4,406.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 15/2563 (31 ต.ค.62)

41 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (ฉีดพ่น
หมอกควนั)

        4,229.00       4,229.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 16/2563 (31 ต.ค.62)

42 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง)               4,229            4,229 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ใกลเ้คียง 
ราคาต ่าสุด

17/2563 (31 ต.ค.62)

43 จดัซ้ือวสัดุประปา ม.13         2,610.00       2,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ใกลเ้คียง 
ราคาต ่าสุด

18/2563 (31 ต.ค.62)

44 จดัซ้ือวสัดุประปา ม.5            800.00          800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ใกลเ้คียง 
ราคาต ่าสุด

19/2563 (31 ต.ค.62)

45 499,000.00    499,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
494,200

นายสมชาย  ธูปสระน้อย  1/2563

น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
496,500

494,200 31 ต.ค. 62

หจก.เจริญราชฯ 497,500

โครงการขดุลอกสระเก็บน ้า 
บา้นหนองแฟบ หมู่ท่ี 2

ราคาต ่าสุด


