
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง (ฉีดพ่น
ยงุ) โครงกำรฉีดพ่นหมอก
ควนัป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

        2,448.00          2,448.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  78/2563 (3 ก.พ.63)

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(ส ำนกัปลดั)

      23,100.00        23,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) สะดวก รำคำต ่ำสุด  79/2563 (4 ก.พ..63)

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองกำรศึกษำ)

        2,150.00          2,150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  80/2563 (7 ก.พ..63)

4 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรว่ำงพร้อม
เคร่ืองด่ืม ประชุมสภำสมยั
สำมญัท่ี 1  ประจ ำปี 2563

        3,500.00          3,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.โสภำ  โคกก่ิง น.ส.โสภำ  โคกก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 89/2563 (11 ก.พ..63)

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองช่ำง)         9,415.00          9,415.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  81/2563 (11 ก.พ..63)
6 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถพยำบำล

ฉุกเฉิน
        5,679.56          5,679.56 เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต ์(สำมแยก

ปัก)
หจก.คิงส์ยนต ์(สำมแยก
ปัก)

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 90/2563 (11 ก.พ..63)

7 จดัซ้ือสำรส้ม คลอรีน (กิจกำร
ประปำ)

      61,760.00        61,760.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำย 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำย 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

สะดวก รำคำต ่ำสุด  82/2563 (13 ก.พ..63)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  28  เดือน  กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563
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8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่ำง)

        1,650.00          1,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก รำคำต ่ำสุด  83/2563 (13 ก.พ..63)

9 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ์แกไ้ขปัญหำ
มลพิษ

        1,000.00          1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ ร้ำนฟร้องคก์รำฟิกส์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 91/2563 (13 ก.พ..63)

10 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง (ปัญหำ
ภยัแลง้) ม.6

        3,060.00          3,060.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก รำคำต ่ำสุด  84/2563 (13 ก.พ..63)

11 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรว่ำงพร้อม
เคร่ืองด่ืม ประชุมเตรียมงำน
กีฬำ

        1,250.00          1,250.00 เฉพำะเจำะจง นำงล ำพวน  จนัทมำ นำงล ำพวน  จนัทมำ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

92/2563 (18 ก.พ..63)

12 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 
(416-52-0021, 416-60-0039

        7,350.00          7,350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

93/2563 (18 ก.พ..63)

13 จำ้งเหมำซ่อมแซมป้ำยไฟ
สำมเหล่ียม (ส ำนกัปลดั) 
430-62-0001

      17,990.00        17,990.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรไดนำโม ร้ำนวชิรไดนำโม มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

94/2563 (19 ก.พ..63)

14 จดัซ้ือวสัดุกีฬำ ส ำหรับ
สนบัสนุนให้กบัชุมชนใชใ้น
กำรเล่นกีฬำ (กองกำรศึกษำ)

      89,868.00        89,868.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน บี เอ็น พี โอโต ร้ำน บี เอ็น พี โอโต สะดวก รำคำต ่ำสุด 85/2563 (19 ก.พ..63)
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15 จดัซ้ือวสัดุกีฬำ โครงกำร
แข่งขนักีฬำ

      28,780.00        28,780.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน บี เอ็น พี โอโต ร้ำน บี เอ็น พี โอโต สะดวก รำคำต ่ำสุด 86/2563 (19 ก.พ..63)

16 จดัว้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
(เตำไฟฟ้ำ) กองกำรศึกษำ

      16,000.00        16,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ท.พำณิชย์ ร้ำน ท.พำณิชย์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 87/2563 (19 ก.พ..63)

17 จดัซ้ือเกียร์ฝำกรถพยำบำล
ฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง (กอง
สวสัดิกำร)

      25,000.00        25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรไดนำโม ร้ำนวชิรไดนำโม สะดวก รำคำต ่ำสุด 88/2563 (21 ก.พ..63)

18 จดัซ้ือเส้ือกีฬำ โครงกำร
แข่งขนักีฬำต ำบลสะแกรำช 
สะแกรำชคพั คร้ังท่ี 13 
ประจ ำปี 2563

      78,200.00        78,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน บี เอ็น พี โอโต ร้ำน บี เอ็น พี โอโต สะดวก รำคำต ่ำสุด 89/2563 (21 ก.พ..63)

19 จดัซ้ือสำรส้ม คลอรีน (กิจกำร
ประปำ)

      54,880.00        54,880.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำย 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำย 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

สะดวก รำคำต ่ำสุด 90/2563 (26 ก.พ..63)

20 จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย ุ
(ส ำนกัปลดั) โคมไฟสปอร์ต
แบบมือถือ

        3,400.00          3,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.นำซ่ำไฟร์โปรดกัส์ บ.นำซ่ำไฟร์โปรดกัส์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 91/2563 (27 ก.พ..63)

21 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง 
(สำยดบัเพลิง)

      21,800.00        21,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.นำซ่ำไฟร์โปรดกัส์ บ.นำซ่ำไฟร์โปรดกัส์ สะดวก รำคำต ่ำสุด 92/2563 (27 ก.พ..63)
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22 จดัซ้ือถว้ยรำงวลั โครงกำร
แข่งขนักีฬำต ำบลสะแกรำช 
สะแกรำชคพั คร้ังท่ี 13 
ประจ ำปี 2563

      11,500.00        11,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นส่ือโครำช ร้ำนบำ้นส่ือโครำช สะดวก รำคำต ่ำสุด 93/2563 (27 ก.พ..63)

23 จำ้งเหมำจดัสถำนท่ี โครงกำร
แข่งขนักีฬำต ำบลสะแกรำช 
สะแกรำชคพั คร้ังท่ี 13 
ประจ ำปี 2563

      22,600.00        22,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยสวสัด์ิ  เอิบก่ิง นำยสวสัด์ิ  เอิบก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

95/2563 (27 ก.พ..63)

24 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กอง
คลงั) งข 4419

        4,590.00          4,590.00  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 94/2563 (28 ก.พ..63)

25 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส ำนกัปลดั) ขต 2515

        4,958.00          4,958.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 95/2563 (28 ก.พ..63)

26 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

        7,344.00          7,344.00  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 96/2563 (28 ก.พ..63)

27 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กล7406)         8,833.00          8,833.00  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 97/2563 (28 ก.พ..63)
28 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กองช่ำง)

 ขม5638
        2,550.00          2,550.00  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 98/2563 (28 ก.พ..63)

29 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กิจกำร
ประปำ)

        1,326.00          1,326.00  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 99/2563 (28 ก.พ..63)

30 จำ้งเหมำ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(ก.พ.63)

        3,409.10          3,409.10 เฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

รำคำต ่ำสุด สะดวก 96/2563 (28 ก.พ..63)
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31 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(ก.พ.63)

        9,000.00          9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชุน  กรุดก่ิง นำยชุน  กรุดก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

97/2563 (28 ก.พ..63)

32 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(ก.พ.63)

        9,000.00          9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมบติั  กรุดก่ิง นำยสมบติั  กรุดก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

98/2563 (28 ก.พ..63)

33 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช(ก.พ.63)

        9,000.00          9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ  พูนผล นำยสุพรรณ  พูนผล มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

99/2563 (28 ก.พ..63)

34 จำ้งเหมำเจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำ (ก.พ.63)

        3,884.00          3,884.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

100/2563 (28 ก.พ..63)

35 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (ก.พ.63)

        9,000.00          9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำชำเทพ  ขอเจริญ
ธรรม

นำยอำชำเทพ  ขอเจริญ
ธรรม

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

100/2563 (28 ก.พ..63)

36 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (ก.พ.63)

        9,000.00          9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ  ทิวเกษม นำยประจวบ  ทิวเกษม มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

101/2563 (28 ก.พ..63)

37 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (ก.พ.63)

        9,000.00          9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญยงั  อรชุมก่ิง นำยบุญยงั  อรชุมก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

102/2563 (28 ก.พ..63)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

38 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันำชุมชน) เดือน(ก.พ.
63)

        6,600.00          6,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

103/2563 (28 ก.พ..63)

39 181,200.00   181,200.00    เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ธูปสระนอ้ย 
183,500

นำงสำวสำยไหม  ขำม
ส ำโรง

 16/2563

น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง
181,200

151,200 11 ก.พ.63

นำยโอภำส  วนัก่ิง 183,000

40 187,800.00   187,800.00    เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ธูปสระนอ้ย 
185,500

นำงสำวสำยไหม  ขำม
ส ำโรง

 17/2563

น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง
183,300

183,300 14 ก.พ.63
นำยโอภำส  วนัก่ิง 185,000

41 185,800.00   185,800.00    เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ธูปสระนอ้ย 
183,500

นำงสำวสำยไหม  ขำม
ส ำโรง

 18/2563

น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง
181,000

181,000 21 ก.พ.63
นำยโอภำส  วนัก่ิง 184,000

42 89,500.00     89,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ธูปสระนอ้ย 89,500 นำงสำวสำยไหม  ขำม
ส ำโรง

 19/2563

น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง91,000 89,500 21 ก.พ.63

นำยโอภำส  วนัก่ิง 90,500

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
บำ้นหนองแฟบ หมู่ท่ี 2 (สำย
ฝ่ังสระบำ้นหนองแฟบ)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
บำ้นใหม่เชียงสำ หมู่ท่ี 10 
(สำยโคกใหญ่ต่อจำกของเดิม)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
พร้อมฝำปิด บำ้นใหม่คลองเตย
 หมู่ท่ี 14 (จำกบำ้นนำยประมุข 
เกตุก่ิง ถึงทำงข้ึนเขำตะกุดรัง)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
บำ้นโคกไผ่แกว้ หมู่ท่ี 13 
(ซอยยงัเมตตำ)

รำคำต ่ำสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

43 199,000.00   199,000.00    เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
196,000

บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ำกดั

 20/2563

บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 194,300 194,300 21 ก.พ.63
นำยสมชำย ธูปสระนอ้ย 
195,500

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
บำ้นโป่ง หมู่ท่ี 6 (สำยรอบ
หมู่บำ้น)

รำคำต ่ำสุด


