
แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่สัญญา
 /วนัที่ท าสัญญา

1 จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัร 1,400 1,400 จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 20/2563
(กองคลัง) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา ๑,๔๐๐ บาท เสนอราคา ๑,๔๐๐ บาท ลว.4มี.ค.63

  
2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 29,900.00      29,900.00       จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 21/2563

(กองคลัง) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 29,900 บาท เสนอราคา 29,900 บาท  ลว.4มี.ค.63
   

3 จัดซ้ือโต๊วางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,300             3,300              จัดซ้ือ ร้านแสงฟา้เฟอร์นิเทค ร้านแสงฟา้เฟอร์นิเทค เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 22/2563
จ านวน ๓ ตัว วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 3,300 บาท เสนอราคา 3,300 บาท  ลว.5มี.ค.63

 
4 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์(กองคลัง) 2,600             2,600              จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 23/2563

วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 2,600 บาท เสนอราคา 2,600 บาท  ลว.6มี.ค.63

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒๖ 32,182           32,182            จัดซ้ือ ร้านอักษรภณัฑ์ ร้านอักษรภณัฑ์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 24/2563
รายการ (กองคลัง) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา ๓๒,๑๘๒ บาท เสนอราคา ๓๒,๑๘๒ บาท ลว.9มี.ค.63

6 จัดซ้ือวสัดุส าหรับโครงการอบรม 24,920 24,920 จัดซ้ือ ร้านปญัญา ร้านปญัญา เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 25/2563
โควดิ - 19 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 2,4920 บาท เสนอราคา 2,4920 บาท ลว.10มี.ค.63

  
7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 37 30,340.00      30,340.00       จัดซ้ือ ร้านอักษรภณัฑ์ ร้านอักษรภณัฑ์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 26/2563

รายการ (กองการศึกษาฯ) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 30,340 บาท เสนอราคา 30,340 บาท  ลว.16มี.ค.63
   

8 จัดซ้ืออาหารเสริม นม ยูเอสที 114,719.40    114,719.40     จัดซ้ือ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 27/2563
ส าหรับโรงเรียน วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา114,719.40 บาท เสนอราคา114,719.40 บาท  ลว.16มี.ค.63

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่สัญญา
 /วนัที่ท าสัญญา

9 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยูเอสที 7,522.84        7,522.84         จัดซ้ือ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 28/2563
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 7,522.84 บาท เสนอราคา 7,522.84 บาท  ลว.16มี.ค.63

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 12,945           12,945            จัดจ้าง ร้านอักษรภณัฑ์ ร้านอักษรภณัฑ์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 29/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 12,945 บาท เสนอราคา 12,945 บาท ลว.17มี.ค.63

11 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 32 27,565 27,565 จัดซ้ือ ร้านอักษรภณัฑ์ ร้านอักษรภณัฑ์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 30/2563
รายการ (ส านักปลัด) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 27,565 บาท เสนอราคา 27,565 บาท ลว.17มี.ค.63

  
12 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11,770.00      11,770.00       จัดซ้ือ เจ.เอส.เทคนิค (1996)จ ากัด เจ.เอส.เทคนิค (1996)จ ากัด เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 31/2563

(กองช่าง) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 11,770 บาท เสนอราคา 11,770 บาท  ลว.19มี.ค.63
   

13 จัดซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 7 รายการ 30,820           30,820            จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 32/2563
(กองคลัง) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 30,820 บาท เสนอราคา 30,820 บาท  ลว.24มี.ค.63

 
14 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000           22,000            จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 33/2563

(กองช่าง) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 22,000 บาท เสนอราคา 22,000 บาท  ลว.25มี.ค.63

15 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับโครงการ 44,379           44,379            จัดซ้ือ ร้านปญัญา ร้านปญัญา เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 34/2563
โควดิ-19 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 44,379 บาท เสนอราคา 44,379 บาท ลว.26มี.ค.63

16 จัดซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 19 รายการ 97,660 97,660 จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 35/2563
(ส านักปลัด) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 97,660 บาท เสนอราคา 97,660 บาท ลว.27มี.ค.63

  
17 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์และ 7,785.00        7,785.00         จัดจ้าง บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 22/2563

ซ่อมเคร่ืองโทรสาร วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 7,785 บาท เสนอราคา 7,785 บาท  ลว.2มี.ค.63



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่สัญญา
 /วนัที่ท าสัญญา

18 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า 63,540           63,540            จัดจ้าง พ.ีเอส.เซอร์วสิ พ.ีเอส.เซอร์วสิ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 23/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 63,540 บาท เสนอราคา 63,540 บาท  ลว.10มี.ค.63

 
19 จ้างจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 460                460                 จัดจ้าง Print Print เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 24/2563

โครงการโควดิ-19 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 460 บาท เสนอราคา 460 บาท ลว.10มี.ค.63

20 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1,565             1,565              จัดจ้าง บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 25/2563
หมายเลขครุภณัฑ์416-56-0028 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 1,565 บาท เสนอราคา 1,565 บาท  ลว.18มี.ค.63


