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1 จ้างเหมาเปล่ียนถังผงหมึก (R๔) 2,675            2,675            จัดจ้าง บริษทัพงษไ์พบลูย์ไฮเทค จ ากัด บริษทัพงษไ์พบลูย์ไฮเทค จ ากัด เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง Cntr-0012/63

เคร่ืองถ่ายเอกสาร FUJI Xerox วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 2,675 บาท เสนอราคา 2,675 บาท ลว.9 ธ.ค.62
 

2 โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง 980,000       836,100        จัดจ้าง หจก.มาสเตอร์เพาเวอร์เอ็น บริษทัเอกมงคลชัยพฒันา เปน็ผู้ประกอบการที่มีคุณ  7/2563
สาธารณะทางเข้าบอ่ดินถึงบา้นลุง วธิปีระกวดราคา จิเนียร่ิง จ ากัด สมบติัครบถ้วนและเสนอ ลว.11 ธ.ค.62
รอด หมู่ที่ 13 บา้นบางตาล อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคา 650,000 บาท เสนอราคา 560,000 บาท ราคาต่ าสุด
โดยท าการติดต้ังโคมไฟฟา้ส่อง บริษทัดี.พ.ีเทรดด้ิง จ ากัด
สวา่งสาธารณะขนาดเสาสูง เสนอราคา731,100 บาท
7.00 เมตร จ านวน 8.00 ต้น หจก.รุ่งสิริบญุลักษณ์
ตามแบบแปลนขององค์การ เสนอราคา 670,000 บาท
บริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ หจก.อธษิฐ์ 2009
15/2562 เสนอราคา 680,000 บาท

บริษทัซี-คอนรีเทลคอร์ปอเรชั่น
จ ากัด
เสนอราคา740,000 บาท
หจก.เคเอ็น ทราฟฟคิ
เสนอราคา 609,000 บาท
บริษทัดับเบิ้ลเอ็มอินเตอร์เน
ชั่นแนล จ ากัด
เสนอราคา620,000 บาท
หจก.วริิยะฉันท์
เสนอราคา 618,700 บาท
บริษทัเอกมงคลชัยพฒันา

  จ ากัด
เสนอราคา 560,000 บาท

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม  ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ
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บริษทัพเีอสดีคัลเลอร์ เวย์
จ ากัด
เสนอราคา 568,565 บาท
บริษทัพเีอ็นเฮาส์คอนสตรัค
ชั่น จ ากัด
เสนอราคา939,990 บาท
บริษทัภปูยิะภณัฑ์ เอ็นจิเนีย
ร่ิง จ ากัด
เสนอราคา 793,000 บาท
   

3 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการ 14,000          14,000          จัดจ้าง นายอ านาจ กมศิลป์ นายอ านาจ กมศิลป์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  8/2563
จัดพธิรัีบพระราชทานพระบรม วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 14,000 บาท เสนอราคา 14,000 บาท  ลว.20 ธ.ค.62
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

 
4 จ้างท าปา้ยตามโครงการปอ้งกัน 6,346            6,346             จัดจ้าง  ร้าน PRINT  ร้าน PRINT เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  9/2563

และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 6,346 บาท เสนอราคา 6,346 บาท  ลว.23ธ.ค.62
เทศกาลปใีหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
5 ซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง 29,000          29,000          จัดจ้าง นายธเนศพงษ ์ ค าเงิน นายธเนศพงษ ์ ค าเงิน เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  6/2563

มอเตอร์เคร่ืองสูบน้ า ขนาด ๓ แรง วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 29,000 บาท เสนอราคา 29,000 บาท ลว.29พ.ย.62
ม้า และ ส่วนตัวเรือนปั๊มน้ า
จ านวนใบพดั ๒๐ ใบพดั
บริเวณวดัหนองกบ หมู่ที่ 3
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6 เช่าเต็นทต์ามโครงการปอ้งกันและ 3,500.00       3,500.00        จัดจ้าง นายบญุยฤทธิ ์ข าสุข นายบญุยฤทธิ ์ข าสุข เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  11/2563
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 3,500 บาท เสนอราคา 3,500 บาท ลว.26ธ.ค.63
ปใีหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

7 จ้างก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 500000 500000 จัดจ้าง บริษัท บ้านโป่งบริหารจดัการขยะ จ ากดั บริษัท บ้านโป่งบริหารจดัการขยะ จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  12/2563
ของ อบต.หนองกบ เสนอราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เสนอราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ลว.27 ธ.ค.62

8 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก จ านวน 26,320          26,320          จัดซ้ือ  โกลัญญาบา้นถัง  โกลัญญาบา้นถัง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  8/2563
60 ใบ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 26,320 บาท เสนอราคา 26,320 บาท ลว.12ธ.ค.62

9 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์พระ 2,000            2,000            จัดซ้ือ ร้านแฮนด์ อาร์ต ร้านแฮนด์ อาร์ต เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  9/2563
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา ๒,๐๐๐ บาท เสนอราคา ๒,๐๐๐ บาท ลว.20ธ.ค.62
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง

10 จัดซ้ือน้ าด่ืม/น้ าแข็ง ตามโครงการ 835               835               จัดซ้ือ นายเดชณรงค์ อัมพรเดช นายเดชณรงค์ อัมพรเดช เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  10/2563
จัดพธิรัีบพระราชทานพระบรม วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 5,500 บาท เสนอราคา 5,500 บาท  ลว.20ธ.ค.62
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
พระราชพธิพีระบรมราชาภเิษก
พทุธศักราช ๒๕๖๒

11 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน ๔ เส้น 9,600            9,600            จัดซ้ือ บริษัท รุ่งไทยการยางและศูนยล้์อ จ ากดั บริษัท รุ่งไทยการยางและศูนยล้์อ จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  11/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 9,600 บาท เสนอราคา 9,600 บาท ลว.23ธ.ค.62
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12 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 20000 20000 จัดซ้ือ บริษทั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั บริษทั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  12/2563
หรือ LED สี จ านวน ๒ เคร่ือง วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 20,000 บาท เสนอราคา 20,000 บาท ลว.27ธ.ค.62

13 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 22000 22000 จัดซ้ือ บริษทั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั บริษทั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  1๓/2563
งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 2๒,000 บาท เสนอราคา 2๒,000 บาท ลว.27ธ.ค.62
ไม่น้อยกวา่ ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ 
เคร่ือง


