
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานท่ีจดั
กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563

        5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฟ้าสาง  ภาก่ิง น.ส.ฟ้าสาง  ภาก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 69/2562 (3 ม.ค.63)

2 จา้งเหมาจดัหาอุปกรณ์ในการ
จดักิจกรรมกลางแจง้ 
โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563

      14,500.00       14,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑารัตน์  ไวสูงเนิน น.ส.จุฑารัตน์  ไวสูงเนิน มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 70/2562 (3 ม.ค.63)

3 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณในการจดั
กิจกรรม โครงการวนัเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2563

        4,520.00         4,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  53/2562 (3 ม.ค.63)

4 จดัซ้ือชุดรางวลั โครงการวนั
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563

      11,575.00       11,575.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  54/2562 (3 ม.ค.63)

5 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 
โครงการป้องกนัไขเ้ลือดออก

        5,508.00         5,508.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  55/2562 (3 ม.ค.63)

6 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 
โครงการป้องกนัปัญหาภยัแลง้

      40,902.00       40,902.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  56/2562 (7 ม.ค.63)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2563
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7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล
ฉุกเฉิน

        1,904.60         1,904.60 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 71/2562 (8 ม.ค.63)

8 จดัซ้ือแบตเตอร่ีและอินเตอร์
คูลเลอร์พร้อมติดตั้ง (กล7406)

      12,604.60       12,604.60 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ สะดวก ราคาต ่าสุด  57/2562 (8 ม.ค.63)

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง)

        5,600.00         5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด  57.1/2562 (9 ม.ค.63)

10 จดัซ้ือสารส้มคลอรีน (กิจการ
ประปา)

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

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

สะดวก ราคาต ่าสุด  58/2562 (9 ม.ค.63)

11 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือน 
(ส านกัปลดั)

      13,200.00       13,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  59/2562 (9 ม.ค.63)

12 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือน 
และบานทึบ (กองคลงั)

      24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  60/2562 (9 ม.ค.63)

13 จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี 
(กองคลงั)

        4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 61/2562 (9 ม.ค.63)

14 จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเปิด (มอก) (กองการศึกษา)

      11,000.00       11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ หจก.เทวญัครุภณัฑฯ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 62/2562 (9 ม.ค.63)

15 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั)         3,181.00         3,181.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 63/2562 (9 ม.ค.63)
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16 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวนั 
โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563

      35,000.00       35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์  ค  าก่ิง นางสมบูรณ์  ค  าก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

72/2562 (10 ม.ค.63)

17 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 
416-58-0028, 478-60-0041, 
416-58-0033

        8,150.00         8,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

73/2562 (10 ม.ค.63)

18 จดัซ้ือทรายอะเบทและสเปรย์
ฉีดยงุ (กองสวสัดิการ)

      38,400.00       38,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเอซพัพลาย ร้านโอเอซพัพลาย สะดวก ราคาต ่าสุด 65/2562 (14 ม.ค.63)

19 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เป่าบ่อ
บาดาล (บา้นโคก)

        1,520.00         1,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ หจก.พิธิวฒัน์ฯ สะดวก ราคาต ่าสุด 66/2562 (14 ม.ค.63)

20 จา้งเหมาเป่าบ่อบาดาล บา้โคก 
(กิจการประปา)

        4,440.00         4,440.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร  จนักระจ่าง นายวิสูตร  จนักระจ่าง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

74/2562 (14 ม.ค.63)

21 จา้งเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (ซ่อมครัช)

        7,400.00         7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบ ารุง  ชุมเมฆ นายบ ารุง  ชุมเมฆ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

75/2562 (17 ม.ค.63)

22 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กิจการ
ประปา)

      13,622.00       13,622.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพย์ ร้านเจนทวีทรัพย์ สะดวก ราคาต ่าสุด 67/2562 (21 ม.ค.63)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

23 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กิจการ
ประปา)

        5,930.00         5,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์ฯ หจก.พิธิวฒัน์ฯ สะดวก ราคาต ่าสุด 68/2562 (21 ม.ค.63)

24 จดัซ้ือใบเสร็จรับเงินค่า
น ้าประปา (กิจการประปา)

      50,000.00       50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโลคอล บ.สยามโลคอล สะดวก ราคาต ่าสุด 69/2562 (21 ม.ค.63)

25 จา้งเหมาซ่อมแซมและเปล่ียน
ถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต์
ส่วนกลาง (ขต2515)

      11,146.25       11,146.25 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้เขาใหญ่ บ.โตโยตา้เขาใหญ่ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

76/2562 (21 ม.ค.63)

26 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองคลงั)

        3,100.00         3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 70/2562 (21 ม.ค.63)

27 จา้งเหมารถขดุท่อเพ่ือ
ซ่อมแซมท่อประปา บา้นเก่า
เหนือ หมู่12

        5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  วนัก่ิง นายโอภาส  วนัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

77/2562 (22 ม.ค.63)

28 จา้งเหมาจดัท าป้ายส่งเสริมจดั
กิจกรรม 5 ส. ประจ าปี
งบประมาณ 2563

           300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

78/2562 (24 ม.ค.63)

29 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการ
กิจกรรม 5 ส. ประจ าปี
งบประมาณ 2563

        4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรพาณิชย์ ร้านเกษตรพาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด 71/2562 (24 ม.ค.63)

30 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์(ขม
5638)

      39,750.00       39,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรไดนาโม ร้านวชิรไดนาโม มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

79/2562 (31 ม.ค.63)
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31 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

        5,192.00         5,192.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 72/2562 (31 ม.ค.63)

32 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)
 ขม5638

        2,652.00         2,652.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 73/2562 (31 ม.ค.63)

33 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)       10,710.00       10,710.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 74/2562 (31 ม.ค.63)
34 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กอง

คลงั) งข 4419
        3,060.00         3,060.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 75/2562 (31 ม.ค.63)

35 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

      11,016.00       11,016.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 76/2562 (31 ม.ค.63)

36 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

           498.00            498.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 77/2562 (31 ม.ค.63)

37 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ก.พ.63)

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

81/2562 (31 ม.ค.63)

38 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ก.พ.63)

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

82/2562 (31 ม.ค.63)

39 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ก.พ.63)

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

83/2562 (31 ม.ค.63)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

40 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ก.พ.63)

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

84/2562 (31 ม.ค.63)

41 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช(ก.พ.63)

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

85/2562 (31 ม.ค.63)

42 จา้งเหมาเจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปา (ก.พ.63)

        3,902.00         3,902.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

86/2562 (31 ม.ค.63)

43 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันาชุมชน) เดือน(ก.พ.
63)

        5,700.00         5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

87/2562 (31 ม.ค.63)

44 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ก.พ.63)

        3,868.65         3,868.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก 88/2562 (31 ม.ค.63)

45 162,300.00   162,300.00   เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  วนัก่ิง 158,500 นายโอภาส  วนัก่ิง  13/2563
น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
159,000

158,500  10 ม.ค.63

46 160,000.00   160,000.00   เฉพาะเจาะจง นางวิภา  ปิดตะคุ 160,000 นางวิภา  ปิดตะคุ  14/2563
นางนพ  สอนตะคุ  190,850 160,000  15 ม.ค.63
นางวิภาวดี  เอียดตะคุ 176,430

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นใหม่เชียงสา หมู่ท่ี 10 
(จากบา้นนางแกว้ รักษคิ์ด ถึง
บา้นนางพิณ)

ราคาต ่าสุด

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์หน้า
 อบต.สะแกราช ประจ าปี 2563

ราคาต ่าสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

47 16,605.00     16,605.00     เฉพาะเจาะจง นายปิยะศกัด์ิ  ผายเงิน 16,000 นายปิยะศกัด์ิ ผายเงิน  15/2563

16,000  22 ม.ค.63

โครงการออกแบบอาคาร
เอนกประสงค ์ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นเก่าปอแดง

ราคาต ่าสุด


