
แบบ สขร.๑

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

1 จัดซ้ือนม ยูเอชท ีส าหรับโรงเรียน 111,504.20    111,504.20  จัดซ้ือ แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ากัด แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ากัด เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 42/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 111,504.20บาท เสนอราคา 111,504.20บาท  ลว.15พ.ค.63

   
2 จัดซ้ือ นม ยูเอชท ีส าหรับศูนย์ 13,137.60      13,137.60  จัดซ้ือ แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ากัด แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ากัด เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 43/2563

พฒันาเด็กเล็ก วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 13,137.60 บาท เสนอราคา 13,137.60 บาท  ลว.13พ.ค.63
 

3 จัดซ้ือปา้ยสามเหล่ียม 16,000           16,000       จัดซ้ือ เอสทเีค เทรดด้ิง เอสทเีค เทรดด้ิง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 44/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 16,000 บาท เสนอราคา 16,000 บาท ลว.15พ.ค.63

4 จัดซ่ือเล่ือยโซ่ยนต์ 11,200           11,200       จัดซ้ือ เอสทเีค เทรดด้ิง เอสทเีค เทรดด้ิง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 45/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 11,200 บาท เสนอราคา 11,200 บาท ลว.15พ.ค.63

5 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 5,000 5,000 จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 46/2563
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา ๕,๐๐๐ บาท เสนอราคา ๕,๐๐๐ บาท ลว.25พ.ค.63

  
6 จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัร 2,100.00        2,100.00    จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 47/2563

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 2,100 บาท เสนอราคา 2,100 บาท  ลว.25พ.ค.63
   

7 จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัร 700.00           700.00       จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ บริษทัพงษไ์พบลูย์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 48/2563
(กองการศึกษาฯ) วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา ๗๐๐ บาท เสนอราคา ๗๐๐ บาท  ลว.25พ.ค.63

8 จัดซ้ือ DLTV 30,700.00      30,700.00  จัดซ้ือ  เจ.เอฟ.เซอร์วสิ  เจ.เอฟ.เซอร์วสิ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง เบกิจ่ายที่จังหวดั
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา ๒๖,๐๐๐ บาท เสนอราคา ๒๖,๐๐๐ บาท  ราชบรีุ

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ



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

9 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลข 5,280             5,280         จัดจ้าง อู่ เจน การช่าง อู่ เจน การช่าง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 36/2563
ทะเบยีน กจ 2691 ราชบรีุ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 5,280 บาท เสนอราคา 5,280 บาท ลว.15พ.ค.63

10 โครงการวา่งทอ่ระบายน้ าคอนกรีต 319,000 262,000     จัดจ้าง สุนทร เซอร์วสิ สุนทร เซอร์วสิ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 37/2563
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นบางตาล วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 262,000 บาท เสนอราคา 262,000 บาท ลว.18พ.ค.63

  
11 โครงก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า 488,900.00    436,000     จัดจ้าง หจก.วริิยะฉันท์ หจก.วริิยะฉันท์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 38/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบา้นนาย วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 436,000 บาท เสนอราคา 436,000 บาท  ลว.26พ.ค.63
สมคิด รักชื่น หมู่ที่ 7    

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 159,600         155,100     จัดจ้าง หจก.วริิยะฉันท์ หจก.วริิยะฉันท์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 39/2563
เหล็กบริเวณบา้นอนัน ศรีนวล วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 155,100 บาท เสนอราคา 155,100 บาท  ลว.26พ.ค.63
หมู่ที่ 7  

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 271,700         264,600     จัดจ้าง หจก.วริิยะฉันท์ หจก.วริิยะฉันท์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 40/2563
เหล็กบริเวณบา้นนางอัญชลี วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 264,600 บาท เสนอราคา 264,600 บาท  ลว.26พ.ค.63
เหล็กดี หมู่ที่ ๖

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 141,500         132,200     จัดจ้าง หจก.วริิยะฉันท์ หจก.วริิยะฉันท์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 41/2563
เหล็กบริเวณบา้นนายเล็ก จันทร์ชม วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 132,200 บาท เสนอราคา 132,200 บาท ลว.26พ.ค.63
หมู่ที่ 7

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 230,500 218,800 จัดจ้าง หจก.วริิยะฉันท์ หจก.วริิยะฉันท์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง  42/2563
เหล็กบริเวณบา้นนายนิคม จอมวนั วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 230,500   บาท เสนอราคา 230,500   บาท ลว.26พ.ค.63

  


