
แบบ สขร.๑

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีสัญญำ
 /วันท่ีท ำสัญญำ

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 29,860         29,860 จัดซ้ือ เอสทีเค เทรดด้ิง เอสทีเค เทรดด้ิง เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 69/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 29,860 บำท เสนอรำคำ 29,860 บำท ลว. 4 ส.ค. 63

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 399,555       399,555    จัดซ้ือ ร้ำนพงษ์พันธ์ุอีเล็คทริค ร้ำนพงษ์พันธ์ุอีเล็คทริค เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 70/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๓๙๙,๕๕๕ บำท เสนอรำคำ ๓๙๙,๕๕๕ บำท  ลว. 6 ส.ค. 63

 
3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11,188         11,188      จัดซ้ือ ร้ำนอักษรภัณฑ์ ร้ำนอักษรภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 71/2563

(กองสวัสดิกำร) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๑๑,๑๘๘ บำท เสนอรำคำ ๑๑,๑๘๘ บำท  ลว.17 ส.ค. 63
 

4 จัดซ้ือถุงผ้ำ 3,750            3,750        จัดซ้ือ ร้ำนศหพรรณ ร้ำนศหพรรณ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 72/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๓,๗๕๐ บำท เสนอรำคำ ๓,๗๕๐ บำท ลว.19 ส.ค.63

5 จัดซ้ือถังขยะพลำสติก 4,500            4,500.00   จัดซ้ือ ร้ำนหงส์ฟ้ำ ร้ำนหงส์ฟ้ำ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 73/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๔,๕๐๐ บำท เสนอรำคำ ๔,๕๐๐ บำท ลว. 20 ส.ค.63

6 ซ่อมรถบรรทุกน้ ำ หมำยเลขทะเบียน 15,000         15,000.00 จัดจ้ำง อู่ สมเกียรติ อู่ สมเกียรติ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 52/2563
บพ 8669 รำชบุรี   วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 15,000 บำท เสนอรำคำ 15,000 บำท ลว.5 ส.ค.63

7 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข 30,190         30,190      จัดจ้ำง อู่ สมเกียรติ อู่ สมเกียรติ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 53/2563
ทะเบียน กค-4935 รำชบุรี วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 30,190 บำท เสนอรำคำ 30,190 บำท  ลว.5 ส.ค.63

8 ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมำย 241,900       241,900    จัดจ้ำง อู่ สมเกียรติ อู่ สมเกียรติ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 54/2563
เลขทะเบียน 83-1650 รำชบุรี วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 241,900 บำท เสนอรำคำ 241,900 บำท ลว.5 ส.ค.63

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีสัญญำ

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  ๒๕๖๓
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกบ



 /วันท่ีท ำสัญญำ
9 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมำยเลข 856              856           จัดจ้ำง หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 55/2563

ครุภัณฑ์ 416-50-0008 วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 856 บำท เสนอรำคำ 856 บำท ลว.6 ส.ค. 63

10 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบประหอถัง 357,000       357,000    จัดจ้ำง หจก.โกวิทถังเหล็ก หจก.โกวิทถังเหล็ก เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 56/2563
สูง หมู่ท่ี ๓ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 357,000 เสนอรำคำ 357,000 ลว.10 ส.ค.63

11 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยห้ำมท้ิงขยะ 1,420            1,420        จัดจ้ำง ร้ำน Print ร้ำน Print เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 57/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 1,420 บำท เสนอรำคำ 1,420 บำท ลว.17 ส.ค.63

12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมหลังคำศูนย์ 1,600            1,600        จัดจ้ำง นำยกิติธร พลอยกระโทก นำยกิติธร พลอยกระโทก เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 58/2563
พัฒนำเด็กเล็ก วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 1,600 บำท เสนอรำคำ 1,600 บำท ลว.17 ส.ค.63

13 จ้ำงท ำป้ำยรณรงค์คัดแยกขยะ 5,120            5,120        จัดจ้ำง ร้ำน Print ร้ำน Print เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 59/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 5,120 บำท เสนอรำคำ 5,120 บำท ลว.19 ส.ค.63

14 จ้ำงท ำโครงเหล็กและป้ำยกระดำน 53,400         53,400      จัดจ้ำง นำยวุฒิ  ใจบุญ นำยวุฒิ  ใจบุญ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 60/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 53,400 บำท เสนอรำคำ 53,400 บำท ลว.19 ส.ค.63

15 จ้ำงเหมำบัสปรับอำกำศ 6,000            6,000        จัดจ้ำง บ.โชคสวัสดีทรำนสปอร์ต บ.โชคสวัสดีทรำนสปอร์ต เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 61/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 6,000 บำท เสนอรำคำ 6,000 บำท ลว.20 ส.ค.63

16 จ้ำงปรับปรุงระบบประปำหอถัง 792,000       580000 ประกวดรำคำอิเล็ก หจก.โกวิทถังเหล็ก หจก.โกวิทถังเหล็ก เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 62/2563
หมู่ท่ี ๒ ทรอนิกส์ เสนอรำคำ 533,000 เสนอรำคำ 533,000 ลว.24 ส.ค.63

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีสัญญำ
 /วันท่ีท ำสัญญำ



17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 856              856 จัดจ้ำง หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 63/2563
หมำยเลขครุภัณฑ์416-52-0014 วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 856 บำท เสนอรำคำ 856 บำท ลว.24 ส.ค.63

18 จ้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ PVC ขนำด 726,000       685000 ประกวดรำคำอิเล็ก หจก.ทิพย์เจริญ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทิพย์เจริญ เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติผ่ำนตำมประ 64/2563
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๓ น้ิว คุณภำพ ทรอนิกส์ เสนอรำคำ 454,000 บำท เสนอรำคำ 454,000 บำท กำศและเอกสำรประกวด ลว.28 ส.ค. 63
ช้ัน ๑๓.๕ ระยะทำงยำว ๒,๖๔๐ บ.เอ็น.เอส.ที.อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด รำคำ 
เมตร จ ำนวน ๖๖๐ ท่อน เสนอรำคำ 549,000 บำท

หจก.สบำยย่ิงดลเดช คอนสตรัค
ช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี
เสนอรำคำ 545,000 บำท
หจก.ทรัพย์จันดี
เสนอรำคำ 554,500 บำท

19 จ้ำงออกแบบรูปแบบโครงกำร 22,000         จัดจ้ำง บ.ทริปเป้ิลอี จ ำกัด บ.ทริปเป้ิลอี จ ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 65/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 22,000 บำท เสนอรำคำ 22,000 บำท ลว.28 ส.ค. 63


