
หนา้ที ่1

แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงนิงบประมาณ

ที่ (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1. จ้างเปล่ียนสายรัดถังน้้ามัน 600 ตกลงราคา ส.รุ่งเรือง 600 ส.รุ่งเรือง 600 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

รถยนต์บรรทกุน้้าอเนกประสงค์ โดยนายเสน่ห ์ บอ่นิล โดยนายเสน่ห ์ บอ่นิล ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

2. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 18,470 ตกลงราคา อู่ช่างหนึ่ง ปากช่อง 18,470 อู่ช่างหนึ่ง ปากช่อง 18,470 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

จ้านวน 2 คัน โดยนายสมศักด์ิ  บรรจบปี โดยนายสมศักด์ิ  บรรจบปี ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

3. จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ส่วนกลาง 23,200 ตกลงราคา อู่ช่างหนึ่ง ปากช่อง 23,200 อู่ช่างหนึ่ง ปากช่อง 23,200 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

จ้านวน 2 คัน โดยนายสมศักด์ิ  บรรจบปี โดยนายสมศักด์ิ  บรรจบปี ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

4. จัดซ้ือของรางวลั วนัเด็กแหง่ชาติ 31,020 ตกลงราคา ร้านตุ๊กตาน้องแตงโม 31,020 ร้านตุ๊กตาน้องแตงโม 31,020 เปน็ผู้มีอาชีพขาย มีคุณสมบติัถูกต้อง

ประจ้าป ี 2560 โดยนางสาวเพญ็นภา  ใจเอื้อ โดยนางสาวเพญ็นภา  ใจเอื้อ ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

5. จัดซ้ือผงเคมีดับเพลิงพร้อมบรรจุ 7,200 ตกลงราคา บญุมากเคมีคอลซัพพลาย 7,200 บญุมากเคมีคอลซัพพลาย 7,200 เปน็ผู้มีอาชีพขาย มีคุณสมบติัถูกต้อง

ขนาด 15 ปอนด์ โดยนายบญุมาก  บญุสอง โดยนายบญุมาก  บญุสอง ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 451,000 ตกลงราคา 1. หจก.ไพศาลการค้า 450,000  หจก.ไพศาลการค้า 450,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

ภายในเขตพื้นที่ต้าบลปากช่อง โดยนางสาวจันทนนันท ์ ศรีสวสัด์ิ โดยนางสาวจันทนนันท ์ ศรีสวสัด์ิ ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 2. หจก.ฆิมหนัต์คอนสตรัคชั่น 451,000

14 และหมู่ที่ 16 โดยนางสาวปณุณดา  คุณธนพงศ์

3. บริษทั วชิั่น เฮ้าส์ จ้ากัด  451,000

โดยนายนพพร  อินทร์ช้านาญ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม  2560

งานจัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลปากชอ่ง  

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
วิธีซ้ือ/จ้าง



หนา้ที ่2

ล าดับ วงเงนิงบประมาณ

ที่ (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
งานจัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
วิธีซ้ือ/จ้าง

7. โครงการขุดลอกรางระบายน้้า 451,000 ตกลงราคา 1. หจก.ฆิมหนัต์คอนสตรัคชั่น 409,000 หจก.ฆิมหนัต์คอนสตรัคชั่น 409,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า คสล. มอก. โดยนางสาวปยิะมาศ สมิทธกิานน โดยนางสาวปยิะมาศ สมิทธกิานน ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

ชั้น 3 ภายในพื้นที่ต้าบลปากช่อง 2. หจก.ไพศาลการค้า 410,000

หมู่ที่ 1, 4, 6, 10, 11 โดยนางสาวจันทนนันท ์ ศรีสวสัด์ิ

 และหมู่ที่ 14 3. บริษทั วชิั่น เฮ้าส์ จ้ากัด  410,000

โดยนายนพพร  อินทร์ช้านาญ

8. จ้างซ่อมแซมระบบประปา 2,000 ตกลงราคา นายแอ๊ด  พรานเขียว 2,000 นายแอ๊ด  พรานเขียว 2,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

บา้นแปดหลัง หมู่ที่ 11 ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

9. จ้างซ่อมแซมระบบประปา 1,100 ตกลงราคา นายแอ๊ด  พรานเขียว 1,100 นายแอ๊ด  พรานเขียว 1,100 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

บา้นหนองตาโต หมู่ที่ 4 ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

10. จัดซ้ือเคร่ืองไทยะรรมและดอกไม้ 4,000 ตกลงราคา นายศรีไพร  จิตต์ค้า 4,000 นายศรีไพร  จิตต์ค้า 4,000 เปน็ผู้มีอาชีพขาย  มีคุณสมบติัถูกต้อง

จัดสถานที่ งานครบรอบ 100 วนั ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

รัชกาลที่ 9

11. จัดซ้ือน้้าแข็งและน้้าด่ืม 1,000 ตกลงราคา นายเดชา  ค้าประดิษฐ์ 1,000 นายเดชา  ค้าประดิษฐ์ 1,000 เปน็ผู้มีอาชีพขาย มีคุณสมบติัถูกต้อง

งานครบรอบ 100 วนั รัชกาบที่ 9 ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

12. จัดซ้ือกล้องดิจิตอล 10,000 ตกลงราคา ราชบรีุ โอ เอ 9,900 ราชบรีุ โอ เอ 9,900 เปน็ผู้มีอาชีพขาย มีคุณสมบติัถูกต้อง

โดยนายพเิชษฐ์  เต้าชุน โดยนายพเิชษฐ์  เต้าชุน ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

เอส แอนด์ ดี ออโตโมชั่น 10,000

-

โชคกิตติชัยเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 10,500

-



หนา้ที ่3

ล าดับ วงเงนิงบประมาณ

ที่ (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
งานจัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
วิธีซ้ือ/จ้าง

13. จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทกุน้้า 10,210 ตกลงราคา ส. รุ่งเรือง 10,210 ส. รุ่งเรือง 10,210 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

อเนกประสงค์ โดยนายเสน่ห ์ บอ่นิล โดยนายเสน่ห ์ บอ่นิล ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

14. โครงการก่อสร้างหอถังประปา 494,700 ตกลงราคา 1. บจก.โกวทิถังเหล็ก 494,000 บจก.โกวทิถังเหล็ก 494,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

บา้นเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 โดยนายอภวิตัน์  วาจะเสน โดยนายอภวิตัน์  วาจะเสน ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

2.บจก.สยามบางกอกเอ็นจิเนียร่ิง 494,700

โดยนายเกษม  ค้ิวองอาจ 

3. บจก. คิงวอเตอร์แทง๊ค์  500,500

โดยนายสมศักด์ิ  เพชร์แก้ว

15. โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อม 630,000 สอบราคา 1. หจก. โกวทิถังเหล็ก 596,000 หจก. โกวทิถังเหล็ก 596,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

ติดต้ังหอถังประปา หมู่ที่ 4 โดยนายอภวิตัน์  วาจะเสน โดยนายอภวิตัน์  วาจะเสน ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

2. บจก. บญุพรีณัฐ ก่อสร้าง 643,000

นางสาวอาพยิา  เกิดเทวา

3. หจก. ปทติตา ก่อสร้าง 622,000   

นางสาวปทติตา โยธนิกิตติกร

4. หจก. เจริญอารีย์ (1974) 650,000   

นางณปภชั  เทพนิมิตร

5. หจก. พเีอ็นพ ีสถาปตัย์ 610,000   

นายสงวน  ล้ิมไพเราะ

6. บจก. ชินาภคั คอนกรีต 616,000   

นางสุชาดา  ช่อกง

7. กิจการร่วมค้า ชินฤทธิก์ารโยธา 620,000   

นายสมบรูณ์  อ้านวยพร



หนา้ที ่4

ล าดับ วงเงนิงบประมาณ

ที่ (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
งานจัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
วิธีซ้ือ/จ้าง

16. จ้างเหมารถแบคโฮขุดหาแนว 1,600 ตกลงราคา นายบรรเจิด  จุ่ยศิริ 1,600 นายบรรเจิด  จุ่ยศิริ 1,600 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

ทอ่ประปาแตกบริเวณหน้าร้าน ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

นางสาคร ผาสุก หมู่ที่ 13

17. จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 3,711 ตกลงราคา นายวศิิษฐ์  พนัธไ์ทย 3,711 นายวศิิษฐ์  พนัธไ์ทย 3,711 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

หมายเลขทะเบยีน ขธข 294 ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

18. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 658,400 สอบราคา บจก. เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ 454,000 454,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น โดยนายเกชา  แสงสุวรรณ ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

นายอ้าพร  คล้อยสวาท หมู่ที่ 7 หจก. เจ ว ีซี ก่อสร้าง 530,000
โดยนางสาวเรณู  พรพทุธศรี

หจก. ไพศาลการค้า 600,000
โดยนางสาวปยิะมาศ  สมิทธกิานน

หจก. โรลล่ิงสโตนคอนสตรัคชั่น 515,900
โดยนายด ารงค์  นวนนาง

บจก. บญุพรีณัฐ ก่อสร้าง 522,000
โดยนางสาวอาพยิา  เกิดเทวา

หจก. พระลักษณ์ ก่อสร้าง 657,400
โดยนางสาวกนกพร หลอมกลม

หจก. โชคชัยรัตน์การโยธา 550,000
โดยนายพรพจน์  ชื่นสุชน

บจก. สรสิทธิ ์ก่อสร้าง 526,000
โดยนางสาวกัญชุดา  สรสิทธิ์

หจก. บญุสร้างสถาปตัย์ 469,000
โดยนายกีรติ    อิ่มใจ



หนา้ที ่5

ล าดับ วงเงนิงบประมาณ

ที่ (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
งานจัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
วิธีซ้ือ/จ้าง

บจก. โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 658,000
โดยนายโอภาส สิงหก์าญจนาวงศา

หจก. ปทติตา ก่อสร้าง 640,000
โดยนางสาวปทติตา  โยธนิกิตติกร

หจก. เจริญอารีย์ (1978) 600,000
โดยนางณปภชั  เทพนิมิตร

หจก. พ ีเอ็น พ ีสถาปตัย์ 630,000
โดยนายสงวน  ล้ิมไพเราะ

บจก. ชินาภคั คอนกรีต 625,000
โดยนางสุชาดา  ช่อกง

กิจการร่วมค้า ชินฤทธิก์ารโยธา 650,000
โดยนายสมบรูณ์  อ านวยพร

19. จ้างเหมาบริการปฏบืติังานด้าน 48,000 ตกลงราคา นายพรีพล  บรรจบปี 48,000 นายพรีพล  บรรจบปี 48,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้อง

บนัทกึข้อมูลลงระบบคอมพวิเตอร์ ครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม

(ส้านักปลัด)

     ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงาน

(นางวนิดา      ผจญกล้า)

ต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองคลัง
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