
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานท่ี
ด าเนินงานตามโครงการสืบ
สานประเพณีวนัลอยกระทง 
ประจ าปี 2562

      20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสวสัด์ิ  เอิบก่ิง นายสวสัด์ิ  เอิบก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

24/2563 (4 พ.ย.62)

2 จา้งเหมารถยนตโ์ดยสารปรับ
อากาศ โครงการทศันศึกษา 
ศพด. ทั้ง 5 ศูนย์

      12,000.00       12,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเชาว ์ สวสัดิรัตน์ นายเชาว ์ สวสัดิรัตน์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

25/2563 (7พ.ย.62)

3 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั 
และอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
โครงการทศันศึกษา ศพด. ทั้ง 
5 ศูนย์

        7,000.00         7,000.00  เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน  บวัชยั นางทุเรียน  บวัชยั มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

26/2563 (7พ.ย.62)

4 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
(กองช่าง)

        6,290.00         6,290.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ใกลเ้คียง 20/2563 (7พ.ย.62)

5 จดัซ้ือสารส้มคลอรีน (กิจการ
ประปา) ม.13

      61,760.00       61,760.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

สะดวก ราคาต ่าสุด 21/2563 (8พ.ย.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  29  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปา 
(กิจการประปา)

        1,197.00         1,197.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ใกลเ้คียง 22/2563 (12พ.ย.62)

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองคลงั)

        2,960.00         2,960.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง 23/2563 (12พ.ย.62)

8 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 
รหสัครุภณัฑ ์416-54-0016, 
416-57-0014, 478-60-0044

        5,050.00         5,050.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

27/2563 (18พ.ย.62)

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองการศึกษา)

        2,150.00         2,150.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง 24/2563 (18พ.ย.62)

10 จดัซ้ือสารส้มคลอรีน (กิจการ
ประปา) ม.5

      61,760.00       61,760.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

สะดวก ราคาต ่าสุด 25/2563 (18พ.ย.62)

11 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
(กองช่าง)

        7,300.00         7,300.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ใกลเ้คียง 26/2563 (18พ.ย.62)

12 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ 
อบต. เคล่ือนท่ี ประจ าปี
งบประมาณ 2563

        1,000.00         1,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

28/2563 (18พ.ย.62)

13 จา้งเหมาจดัสถานท่ีโครงการ 
อบต. เคล่ือนท่ี ประจ าปี
งบประมาณ 2563

        9,000.00         9,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนนัท ์ ขีดส าโรง น.ส.สุนนัท ์ ขีดส าโรง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

29/2563 (18พ.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จา้งเหมาเคร่ืองเสียง โครงการ
อบต. เคล่ือนท่ี ประจ าปี
งบประมาณ 2563

        2,000.00         2,000.00  เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  วนัก่ิง นายโอภาส  วนัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

30/2563 (18พ.ย.62)

15 จดัซ้ือน ้าด่ืมและน ้าแขง็ 
โครงการอบต. เคล่ือนท่ี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

        2,500.00         2,500.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนนัท ์ ขีดส าโรง น.ส.สุนนัท ์ ขีดส าโรง สะดวก ใกลเ้คียง 27/2563 (18พ.ย.62)

16 จา้งเหมาซ่อมแซมตูค้วบคุม
มอเตอร์สูบน ้าใส (กิจการ
ประปา)

        3,500.00         3,500.00  เฉพาะเจาะจง นายบรรจง ขา้งสระน้อย นายบรรจง ขา้งสระน้อย มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

31/2563 (20พ.ย.62)

17 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานท่ี
โครงการสนบัสนุนรัฐพิธี พิธี
การตามนโยบายรัฐบาล (พิธี
พระราชทานพระบรมฉายา
ลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั และส าเด็จพระนาง
เจา้พระบรมราชินี

        6,500.00         6,500.00  เฉพาะเจาะจง นายสวสัด์ิ  เอิบก่ิง นายสวสัด์ิ  เอิบก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

32/2563 (22พ.ย.62)

18 จา้งเหมาซ่อมแซมและยา้ย
เคร่ืองปรับอากาศ (ส านกัปลดั)
 จ  านวน 2 เคร่ือง

      15,000.00       15,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมปัญโญ แอร์ 
แอนด ์เซอร์วิส

ร้านพรหมปัญโญ แอร์ 
แอนด ์เซอร์วิส

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

33/2563 (22พ.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

19 จา้งเหมาซ่อมแซมและเปล่ียน
ถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถบรรทุกน ้า 
รหสัครุภณัฑ ์003-50-0001

      17,572.68       17,572.68  เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต ์(สาขา
สามแยกปัก)

หจก.คิงส์ยนต ์(สาขา
สามแยกปัก)

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

34/2563 (25พ.ย.62)

20 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 
416-50-0010

           350.00            350.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

35/2563 (26พ.ย.62)

21 จา้งเหมาซ่อมแซมและเปล่ียน
ถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต์
ส่วนกลาง งข 4419 
(011-62-0003)

        3,222.37         3,222.37  เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา้เขาใหญ่ บจก.โตโยตา้เขาใหญ่ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

36/2563 (26พ.ย.62)

22 จา้งเหมาเปล่ียนถ่าย
น ้ามนัเคร่ืองพร้อมตรวจเช็ค
ระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนต ์
(กล7406)

        3,786.73         3,786.73  เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต ์(สาขา
สามแยกปัก)

หจก.คิงส์ยนต ์(สาขา
สามแยกปัก)

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

37/2563 (27พ.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

23 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม โครงการสนบัสนุน
รัฐพิธี พิธีการตามนโยบาย
รัฐบาล (พิธีพระราชทานพระ
บรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
และส าเด็จพระนางเจา้พระ
บรมราชินี

        3,750.00         3,750.00  เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์  ค  าก่ิง นายสมบูรณ์  ค  าก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

38/2563 (28พ.ย.62)

24 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ธ.ค.62)

        3,808.80         3,808.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก 39/2563 (29พ.ย.62)

25 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช(ธ.ค.62)

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

40/2563 (29พ.ย.62)

26 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ธ.ค.62)

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

41/2563 (29พ.ย.62)

27 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ธ.ค.62)

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

42/2563 (29พ.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

28 จา้งเหมาเจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปา (ธ.ค.62)

        3,795.00         3,795.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

43/2563 (29พ.ย.62)

29 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ธ.ค.62)

        9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

44/2563 (29พ.ย.62)

30 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ธ.ค.62)

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

45/2563 (29พ.ย.62)

31 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ธ.ค.62)

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

46/2563 (29พ.ย.62)

32 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันาชุมชน) เดือน(ธ.ค.62)

        5,400.00         5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

47/2563 (29พ.ย.62)

33 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

        7,344.00         7,344.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 28/2563 (29พ.ย.62)

34 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)       12,240.00       12,240.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 29/2563 (29พ.ย.62)
35 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)

 ขม5638
        3,417.00         3,417.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 30/2563 (29พ.ย.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

36 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กอง
คลงั) งข 4419

        1,530.00         1,530.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 31/2563 (29พ.ย.62)

37 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

        6,120.00         6,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 32/2563 (29พ.ย.62)

38 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

        1,408.00         1,408.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 33/2563 (29พ.ย.62)

39 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (ฉีดพ่น
หมอกควนั)

        2,546.00         2,546.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 34/2563 (29พ.ย.62)

40 192,000.00   192,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 189,000 หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

 2/2563

น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
190,500

189,000 8 พ.ย. 62

หจก.เจริญราชฯ 191,000

41 500,000.00   500,000.00   เฉพาะเจาะจง วรรณา สีกุดเวียน 495,800 นางสาววรรณา  สีกุด
เวียน

 3/2563
นายสมชาย  498,000 495,800 8 พ.ย. 62
หจก.เจริญราชฯ 497,000

42 165,000.00   165,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 160,600 หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

 4/2563

นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
162,000

165,000 15 พ.ย. 62

หจก.เจริญราชฯ 163,000

โครงการขดุบ่อเก็บน ้าประปา 
บา้นคลองเตย หมู่ท่ี 5

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
 คสล.พร้อมฝาปิด บา้นเชียงสา
 หมู่ท่ี 9 (จากบา้นนายธงชยั 
เขตก่ิง - บา้นนางสุรินทร์ โพธ์ิ
ก่ิง)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บา้นห้วยใต ้หมู่ 11 (จากบา้น
นายพรม จิตรทูล ถึงฝายกรม
ชลประทานคลองดอนหวาย)

ราคาต ่าสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

43 166,000.00   166,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 161,200 หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

 5/2563

นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
163,000

161,200 15 พ.ย. 62

หจก.เจริญราชฯ 164,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
 คสล.พร้อมฝาปิด บา้นเชียงสา
 หมู่ท่ี 9 (จากบา้นนายธงชยั 
เขตก่ิง - บา้นนางสุรินทร์ )

ราคาต ่าสุด


