
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัท ากระเป๋าพร้อม
สกรีน โครงการฝึกอบรม
สมัมนาและศึกษาดูงานของ
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ

      20,100.00       20,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.พาณิชย์ ร้าน ท.พาณิชย์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 48/2563 (2 ธ.ค.62)

2 จดัซ้ือของท่ีระลึก โครงการ
ฝึกอบรมสมัมนาวิชาการฯ

        6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.พาณิชย์ ร้าน ท.พาณิชย์ สะดวก ใกลเ้คียง  35/2563 (2 ธ.ค.62)

3 จา้งเหมาจดัท าป้าย โครงการ
ฝึกอบรมสมัมนาวิชาการฯ

           800.00            800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 49/2563 (2 ธ.ค.62)

4 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 416-58-0032 
(กองสวสัดิการ)

        1,550.00         1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 50/2563 (6 ธ.ค.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  27  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

5 จา้งเหมาแต่งหน้าท าผมและ
เช่าชุดผูแ้สดงร าวงยอ้นยคุ 
ตามโครงการวนัผา้ไหมและ
ของดีปักธงชยัร่วมกบัอ าเภอ
ปักธงชยั (เทศกาลงานไหมท่ี
โคราช)

      22,500.00       22,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิกานดา  ก่ิงแกว้
วิเชียร

น.ส.วิกานดา  ก่ิงแกว้
วิเชียร

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 51/2563 (9 ธ.ค.62)

6 จา้งเหมารถประจ าทางรับ-ส่ง 
ผูแ้สดงร าวงยอ้นยคุ ตาม
โครงการวนัผา้ไหมและของดี
ปักธงชยัร่วมกบัอ าเภอปักธงชยั
 (เทศกาลงานไหมท่ีโคราช)

        2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญมา  ช้ีก่ิง นางบุญมา  ช้ีก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 52/2563 (9 ธ.ค.62)

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ กองการศึกษา

        2,850.00         2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  36/2563 (9 ธ.ค.62)

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ ส าหรับ ศพด.

      14,250.00       14,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง  37/2563 (9 ธ.ค.62)

9 จา้งเหมาท าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรม
สมัมนาวิชาการ ศึกษาดูงาน 
คณะผูบ้ริหาร

        3,350.00         3,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา  โคกก่ิง น.ส.โสภา  โคกก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 54/2563 (16 ธ.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

10 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั
โครงการฝึกอบรมสมัมนา
วิชาการ ศึกษาดูงาน คณะ
ผูบ้ริหาร

        5,025.00         5,025.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา  โคกก่ิง น.ส.โสภา  โคกก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 55/2563 (16 ธ.ค.62)

11 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศ
และรถตูป้รับอากาศ โครงการ
ฝึกอบรมสมัมนาวิชาการ 
ศึกษาดูงาน คณะผูบ้ริหาร

        8,800.00         8,800.00 เฉพาะเจาะจง นางพิชญา  วุฒิพรชานนท์ นางพิชญา  วุฒิพรชานนท์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 56/2563 (17 ธ.ค.62)

12 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กอง
การศึกษา)

        6,725.00         6,725.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ใกลเ้คียง  38/2563 (17 ธ.ค.62)

13 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ศพด.)       15,670.00       15,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป ร้านเกษมพงษก์รุ๊ป สะดวก ราคาต ่าสุด  39/2563 (17 ธ.ค.62)
14 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว       13,503.00       13,503.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถุงเงินสงัฆภณัฑ์ ร้านถุงเงินสงัฆภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  40/2563 (17 ธ.ค.62)
15 จา้งเหมารถยนตส่์งน ้า 

โครงการป้องกนัภยัแลง้
        9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคอนนัต ์ สอบก่ิง นายโชคอนนัต ์ สอบก่ิง มีความรู้

ความสามารถ 
ประสบการณ์

 57/2563 (17 ธ.ค.62)

16 จดัซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนเพ่ือใชใ้น 
โครงการป้องกนัภยัแลง้

      37,995.00       37,995.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  41/2563 (17 ธ.ค.62)

17 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมฯ
 478-59-0033, 416-56-0026, 
(กองคลงั)

        3,030.00         3,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 58/2563 (17 ธ.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

18 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2563

        2,300.00         2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 59/2563 (23 ธ.ค.62)

19 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือน 
(กองสวสัดิการ) 1 ตู้

        4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  43/2563 (23 ธ.ค.62)

20 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปา 
(กองช่าง)

        6,030.00         6,030.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ใกลเ้คียง  44/2563 (23 ธ.ค.62)

21 จดัซ้ือสารส้มคลอรีน (กิจการ
ประปา)

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

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

สะดวก ราคาต ่าสุด  45/2563 (24 ธ.ค.62)

22 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวนั 
ประชุมสภาฯ สมยัสามญั สมยั
ท่ี 4 ประจ าปี 2562

        2,900.00         2,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา  โคกก่ิง น.ส.โสภา  โคกก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 60/2563 (25 ธ.ค.62)

23 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

        5,182.00         5,182.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  47/2563 (27 ธ.ค.62)

24 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)
 ขม5638

        1,326.00         1,326.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  48/2563 (27 ธ.ค.62)

25 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)         7,737.00         7,737.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  49/2563 (27 ธ.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

26 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กอง
คลงั) งข 4419

        4,590.00         4,590.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  50/2563 (27 ธ.ค.62)

27 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

      11,179.00       11,179.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  51/2563 (27 ธ.ค.62)

28 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

        7,038.00         7,038.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  52/2563 (27 ธ.ค.62)

29 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ม.ค.63)

        8,700.00         8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 61/2563 (27 ธ.ค.62)

30 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ม.ค.63)

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

 62/2563 (27 ธ.ค.62)

31 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช ((ม.ค.63)

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

 63/2563 (27 ธ.ค.62)

32 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ม.ค.63)

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

 64/2563 (27 ธ.ค.62)

33 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ม.ค.63)

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

 65/2563 (27 ธ.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

34 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช(ม.ค.63)

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

 66/2563 (27 ธ.ค.62)

35 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ม.ค.63)

        2,766.85         2,766.85 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก  67/2563 (27 ธ.ค.62)

36 จา้งเหมาเจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปา (ม.ค.63)

        3,915.00         3,915.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 67.1/2563 (27 ธ.ค.62)

37 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันาชุมชน) เดือน(ม.ค.63)

        6,600.00         6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 68/2563 (27 ธ.ค.62)

38 157,000.00   157,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ 153,500 หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุ
ก่อสร้าง

 6/2563

นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
155,000

153,500 3 ธ.ค. 62
หจก.เจริญราชฯ 155,500

39 199,000.00   199,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 194,900 บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ากดั

 7/2563

นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
196,000

194,900 4 ธ.ค. 62

หจก.เจริญราชฯ 197,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นโคกไผ่แกว้ หมู่ท่ี 13 
(จากซอยบา้นนายรุ่งเรือง ซอ
ก่ิง ถึงถนนประชาศรัทธา)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นเก่า หมู่ท่ี 7 (สายบา้นนาย
ประมูล วนัก่ิง ถึงบา้นนาย
แสวง สร้อยดอน)

ราคาต ่าสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

40 195,000.00   195,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 190,800 บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ากดั

 8/2563

นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
193,000

190,800 4 ธ.ค. 62

หจก.เจริญราชฯ 193,000

41 94,900.00     94,900.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 92,300 บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ากดั

 9/2563

นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 93,500 92,300 4 ธ.ค. 62

หจก.เจริญราชฯ 94,000

42 199,000.00   199,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 194,300 บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ากดั

 10/2563

นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
196,500

194,300 4 ธ.ค. 62

หจก.เจริญราชฯ 197,000

43 95,000.00     95,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 194,900 บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ากดั

 11/2563

นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
196,000

92,500 4 ธ.ค. 62

หจก.เจริญราชฯ 197,500

44 26,800.00     26,800.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 25,200 บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ากดั

 12/2563

นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 26,000 25,200  17 ธ.ค.62
หจก.เจริญราชฯ 26,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นโคกไผ่แกว้ หมู่ท่ี 13 
(ซอยบา้นนายสมบติั ค  าก่ิง)

ราคาต ่าสุด

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นเก่าเหนือ หมู่ท่ี 12 (สาย
ดอนนารี จากบา้นนายวิภพถึง 
ถนน คสล.เดิม)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นเก่าเหนือ หมู่ท่ี 12 (สาย
จากศาลาSMLถึง ถนน คสล.
เดิม)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นใหม่สะแกราช หมู่ท่ี 15 
(จากบา้นนางสมควร พูลสวสัด์ิ
 - วดัป่าศรีอุดมทรัพย)์

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นเก่า หมู่ท่ี 7 (สายจากบา้น
นางภารินทร์ - บา้นนางจดั)


