
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองเสียงชุดการ
แสดงและวงดุริยางค ์โครงการ
แข่งขนักีฬาต าบลสะแกราช 
สะแกราชคพั คร้ังท่ี 13 
ประจ าปี 2563

      15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  วนัก่ิง นายโอภาส  วนัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 104/2563 (6 มี.ค.63)

2 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั
และเคร่ืองด่ืม โครงการ
แข่งขนักีฬาต าบลสะแกราช 
สะแกราชคพั คร้ังท่ี 13 
ประจ าปี 2563

      46,000.00       46,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรุณรัตน์  โพธ์ิก่ิง นางอรุณรัตน์  โพธ์ิก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 105/2563 (6 มี.ค.63)

3 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้
ความรู้ในการป้องกนัโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และ
จดัท าหน้ากากอนามยัเพ่ือ
ป้องกนัตนเอง งบปี 2563

           300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 106/2563 (9 มี.ค.63)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2563



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

4 จดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้น
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการให้ความรู้ในการ
ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 และจดัท าหน้ากาก
อนามยัเพ่ือป้องกนัตนเอง งบปี
 2563

        5,065.00         5,065.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต่อทวีจ ากดั ร้านต่อทวีจ ากดั สะดวก ราคาต ่าสุด  100/2563 (9 มี.ค.63)

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองคลงั)

        2,960.00         2,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด  101/2563 (9 มี.ค.63)

6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพและกลุ่มอาชีพ
ในต าบลสะแกราช งบปี 2563

        5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.พาณิชย์ ร้าน ท.พาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด  102/2563 (9 มี.ค.63)

7 จดัซ้ือของท่ีระลึกฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพและกลุ่มอาชีพใน
ต าบลสะแกราช งบปี 2563

        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.พาณิชย์ ร้าน ท.พาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด  103/2563 (9 มี.ค.63)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จา้งเหมาจดัท าป้าย ฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพและกลุ่มอาชีพใน
ต าบลสะแกราช งบปี 2563

           500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 107/2563 (9 มี.ค.63)

9 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม พร้อมอาหารกลางวนั
 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการให้ความรู้ในการ
ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 และจดัท าหน้ากาก
อนามยัเพ่ือป้องกนัตนเอง งบปี
 2563

        8,750.00         8,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฟ้าสาง  ภาก่ิง น.ส.ฟ้าสาง  ภาก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 108/2563 (11 มี.ค.63)

10 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั)       12,300.00       12,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  105/2563 (13 มี.ค.63)
11 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปา 

(กองช่าง)
        3,385.00         3,385.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  104/2563 (13 มี.ค.63)

12 จา้งเหมาซ่อมแซมป้ายไฟ
สามเหล่ียม (ส านกัปลดั) 
430-62-0002

      18,240.00       18,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรไดนาโมแอร์ ร้านวชิรไดนาโมแอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 109/2563 (13 มี.ค.63)

13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (งบกลาง) 
เหตุวาตภยั

      19,263.00       19,263.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนทวีทรัพยก่์อสร้าง ร้านเจนทวีทรัพยก่์อสร้าง สะดวก ราคาต ่าสุด  106/2563 (13 มี.ค.63)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จา้งเหมาจดัท าพานพุม่ (วนั
ทอ้งถ่ินไทย)

           500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าเพย  ธรรมดอน น.ส.ล าเพย  ธรรมดอน มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 110/2563 (16 มี.ค.63)

15 จดัซ้ืออุปกรณ์พลงัคนไทยรวม
ใจป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 และจดัท า
หน้ากากอนามยัเพ่ือป้องกนั
ตนเอง งบปี 2563

      33,597.00       33,597.00 เฉพาะเจาะจง นายณราวุฒิ  แกว้วนันา นายณราวุฒิ  แกว้วนันา สะดวก ราคาต ่าสุด  107/2563 (16 มี.ค.63)

16 จดัซ้ือปัจจยัการผลิตทาง
การเกษตร

      10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรพาณิชย์ ร้านเกษตรพาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด  108/2563 (17 มี.ค.63)

17 จา้งเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์รณรงคป้์องกนั
ลดอุบติัเหตุทางถนน

        1,600.00         1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 111/2563 (17 มี.ค.63)

18 จดัซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (พ่นยงุ)

           816.00            816.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ราคาต ่าสุด  109/2563 (17 มี.ค.63)

19 จดัซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ภยัแลง้)

        2,040.00         2,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ราคาต ่าสุด  110/2563 (17 มี.ค.63)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

20 จดัซ้ืออุปกรณ์พลงัคนไทยรวม
ใจป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 และจดัท า
หน้ากากอนามยัเพ่ือป้องกนั
ตนเอง งบปี 2563

      25,000.00       25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณราวุฒิ  แกว้วนันา นายณราวุฒิ  แกว้วนันา สะดวก ราคาต ่าสุด  111/2563 (23 มี.ค.63)

21 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (ศพด.คลองเตย)

        7,520.00         7,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 112/2563 (26 มี.ค.63)

22 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  112/2563 (26 มี.ค.63)

23 จดัซ้ืออุปกรณ์ประปา (กองช่าง)         8,560.00         8,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ราคาต ่าสุด  113/2563 (26 มี.ค.63)
24 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง)         2,670.00         2,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ราคาต ่าสุด  114/2563 (30 มี.ค.63)
25 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 416-58-0033
           350.00            350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้

ความสามารถ 
ประสบการณ์

 11432563 (30 มี.ค.63)

26 จดัซ้ือวสัดดุไฟฟ้าและวิทย ุ
(ส านกัปลดั)

           935.00            935.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  115/2563 (30 มี.ค.63)

27 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
(ส านกัปลดั)

      13,390.00       13,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  116/2563 (30 มี.ค.63)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

28 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกั
ปลดั)

        6,255.00         6,255.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด  117/2563 (30 มี.ค.63)

29 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง)

           850.00            850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด  118/2563 (31 มี.ค.63)

30 จา้งเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์รณรงคป้์องกนั
โรคไวรัสโคโรน่า 2019

      18,600.00       18,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 114/2563 (31 มี.ค.63)

31 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

      20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซี.เอ็น.พี.โอโซนฯ ร้านซี.เอ็น.พี.โอโซนฯ สะดวก ราคาต ่าสุด  119/2563 (31 มี.ค.63)

32 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล
โครงการเมืองสะอาด

           300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 115/2563 (31 มี.ค.63)

33 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการ
เมืองสะอาด ประจ าปี 2563

        9,700.00         9,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรพาณิชย์ ร้านเกษตรพาณิชย์ สะดวก ใกลเ้คียง  120/2563 (31 มี.ค.63)

34 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กอง
คลงั) งข 4419

        2,346.00         2,346.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  121/2563 (31 มี.ค.63)

35 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)
 ขม5638

        1,020.00         1,020.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  122/2563 (31 มี.ค.63)

36 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)         6,120.00         6,120.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  123/2563 (31 มี.ค.63)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

37 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

        2,856.00         2,856.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  124/2563 (31 มี.ค.63)

38 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

        6,120.00         6,120.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  125/2563 (31 มี.ค.63)

39 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

           918.00            918.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  126/2563 (31 มี.ค.63)

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

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

 117/2563 (31 มี.ค.63)

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

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

 118/2563 (31 มี.ค.63)

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

        9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาชาเทพ  ขอเจริญ
ธรรม

นายอาชาเทพ  ขอเจริญ
ธรรม

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 119/2563 (31 มี.ค.63)

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

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

 120/2563 (31 มี.ค.63)

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

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

 121/2563 (31 มี.ค.63)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

45 จา้งเหมาเจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปา (ก.พ.63)

        3,835.00         3,835.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง นายวีรัตน์  ทดัก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 122/2563 (31 มี.ค.63)

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

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

 123/2563 (31 มี.ค.63)

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

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

 124/2563 (31 มี.ค.63)

48 164,600.00   164,600.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
164,900

บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ากดั

 21/2563

บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 164,500 164,600  9 มี.ค.63
นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
164,000

49 92,600.00     92,600.00     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 92,000 นางสาวสายไหม  ขาม
ส าโรง

 22/2563

น.ส.สายไหม ขามส าโรง91,300 91,300  9 มี.ค.63

นายโอภาส  วนัก่ิง 91,500

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
 คสล.พร้อมฝาปิด บา้นโคก
หนองแฟบ หมู่ท่ี 4 (จากถนน 
คสล.บา้นนางชุน้ คุณภาพาคม
 - ส่ีแยกสนามชยั)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นคลองเตย หมู่ท่ี 5 (ซอย
บา้นนางสมจิตต ์-อ่างบึงค  า)

ราคาต ่าสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

50 416,000.00   416,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
414,000

นายสมชาย  ธูปสระนอ้ย  23/2563

น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
415,500

414,000  10 มี.ค.63

นายโอภาส  วนัก่ิง 415,000

51 187,800.00   187,800.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
185,500

บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ากดั

 24/2563

บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 186,900 187,800  10 มี.ค.63
นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
187,000

52 92,600.00     92,600.00     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 92,000 นางสาวสายไหม  ขามส าโรง  25/2563

น.ส.สายไหม ขามส าโรง91,800 91,800  10 มี.ค.63

นายโอภาส  วนัก่ิง 92,300

53 159,900.00   159,900.00   เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
157,000

นางสาวสายไหม  ขามส าโรง  26/2563

น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
155,200

155,200  12 มี.ค.63

นายโอภาส  วนัก่ิง 158,500

54 99,000.00     99,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
97,500

บริษทั ฤกษดี์ คอนกรีต 
จ ากดั

 27/2563

บจก.ฤกษดี์ คอนกรีต 96,300 96,300  12 มี.ค.63
นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 97,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นคลองเตย หมู่ท่ี 5 (สาย
บา้นนายห่วง ทบัผกัแว่น)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 8 (จากบา้น
นายเฉลียว -คลองล าเชียงสา)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นโป่ง หมู่ท่ี 6 (สายบา้น
นางบุญช่วย ถึงบา้นนายนิกสนั
 ขอบก่ิง)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
 คสล.พร้อมฝาปิด บา้นใหม่
คลองเตย หมู่ท่ี 14 (จากศาลา 
SML ถึงบา้นนายณรงค ์บลัลงั)

ราคาต ่าสุด

โครงการขดุลอกคลองหนอง
กระทุ่ม หมู่ท่ี 1

ราคาต ่าสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

55 165,000.00   165,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 
163,000

นายโอภาส  วนัก่ิง  28/2563

น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
162,500

161,400  25 มี.ค.63

นายโอภาส  วนัก่ิง 161,400

56 99,000.00     99,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ธูปสระนอ้ย 97,000 นายโอภาส  วนัก่ิง  29/2563

น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
96,500

95,800  25 มี.ค.63

นายโอภาส  วนัก่ิง 95,800

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
 คสล.พร้อมฝาปิด บา้นโคก
หนองแฟบ หมู่ท่ี 4 (สายจาก 
คสล.บา้นนางชุน้ คุณภาพาคม
 - ส่ีแยกสนามชยั)

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บา้นข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 8 (จากขา้ง
บา้นนายเฉลียว)

ราคาต ่าสุด


