
แบบ สขร.๑

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

1 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,400 1,400 จัดซ้ือ ไทยมติรเทรดด้ิงแอนด์มาร์เกต็ต้ิง ไทยมติรเทรดด้ิงแอนด์มาร์เกต็ต้ิง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 36/2563
จ านวน ๑๘ รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา ๑,๔๐๐ บาท เสนอราคา ๑,๔๐๐ บาท ลว.3เม.ย.63

  
2 จัดซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 6 รายการ 28,540.00      28,540.00       จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 37/2563

(กองการศึกษาฯ) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 28,540 บาท เสนอราคา 28,540 บาท  ลว.3 เม.ย.63
   

3 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก 202,500         202,500          จัดซ้ือ  โกลัญญาบา้นถัง  โกลัญญาบา้นถัง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 22/2563
จ านวน 270 ใบ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 202,500 บาท เสนอราคา 202,500 บาท  ลว.5มี.ค.63

 
4 จัดซ้ือรถยนต์ 868,000         868,000          e-bidbing บริษทัชุนหลี ปราจีนบรีุ จ ากัด บริษทัโตโยต้าเจริญค้า ราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม 39/2563

 เสนอราคา 751,500 บาท (1961) จ ากัด ที่อบต.ก าหนด ลว.23เม.ย.63
บริษทัเจริญชัยออโต้กรุ๊ป จ ากัด เสนอราคา 715,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคา 805,000 บาท
บริษทัโตโยต้าเจริญค้า ราชบรีุ
(1961) จ ากัด
เสนอราคา 715,800 บาท
บจ.พวี.ีเค.มอเตอร์ จ ากัด
เสนอราคา 780,850 บาท

5 จัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันพษิสุนัขบา้ 39,000           39,000            จัดซ้ือ เอสทเีค เทรดด้ิง เอสทเีค เทรดด้ิง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 40/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา ๓9,000 บาท เสนอราคา ๓9,000 บาท ลว.27เม.ย.63

6 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 29,790 29,790 จัดซ้ือ ร้านปญัญา ร้านปญัญา เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 41/2563
จ านวน 19 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 29,790 บาท เสนอราคา 29,790 บาท ลว.27เม.ย.63

  

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ



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

7 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทกุน้ า 16,610.00      16,610.00       จัดจ้าง SVP. มอเตอร์ SVP. มอเตอร์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 26/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 16,610 บาท เสนอราคา 16,610 บาท  ลว.2 เม.ย.63

   
8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,500.00        4,500.00         จัดจ้าง นิมิตร   ขจรพนัธ์ นิมิตร   ขจรพนัธ์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 27/2563

หมายเลขครุภณัฑ์420-50-0011 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 4,500 บาท เสนอราคา 4,500 บาท  ลว.7 เม.ย.63

9 จ้างท าปา้ยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 320.00           320.00            จัดจ้าง  Print  Print เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 28/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 320 บาท เสนอราคา 320 บาท  ลว.16มี.ค.63

10 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงขาด 720                720                 จัดจ้าง  Print  Print เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 29/2563
สารไอโอดีน วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 720 บาท เสนอราคา 720 บาท ลว.9 เม.ย.63

11 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปดิ 48,300 48,300 จัดจ้าง สุนทร เซอร์วสิ สุนทร เซอร์วสิ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 30/2563
CCTV วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 48,300 บาท เสนอราคา 48,300 บาท ลว.13 เม.ย.63

  
12 จ้างท าปา้ยปอ้งกันและควบคุมโรค 320.00           320.00            จัดจ้าง  Print  Print เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 31/2563

พษิสุนัขบา้ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 320 บาท เสนอราคา 320 บาท  ลว.15 เม.ย.63
   

13 จ้างท าปา้ยไวนิลปอ้งกันและควบคุม 16,182           16,182            จัดจ้าง Print Print เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 32/2563 
ไวรัสโคโรน่า 19 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 16,182 บาท เสนอราคา 16,182 บาท  ลว.15 เม.ย.63
จ านวน ๒๐ ปา้ย  

14 จ้างท าตรายาง 2,490             2,490              จัดจ้าง แฮนด์อาร์ต แฮนด์อาร์ต เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 33/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 2,490 บาท เสนอราคา 2,490 บาท  ลว.20 เม.ย.63

15 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธร์ณรงค์ 13,760           13,760            จัดจ้าง Print Print เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 34/2563
ปอ้งกันไวรัสโคโรน่า 19 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 13,760 บาท เสนอราคา 13,760 บาท ลว.22เม.ย.63



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

16 จ้างท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธป์อ้ง 32,000 32,000 จัดจ้าง ทรัพย์ทวพีานิชย์ ทรัพย์ทวพีานิชย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 35/2563
กันไวรัสโคโรน่า 19 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 32,000 บาท เสนอราคา 32,000 บาท ลว.22 เม.ย.63

  


