
แบบ สขร.๑

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

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8,697            8,697        จัดซ้ือ ร้ำนอักษรภัณฑ์ ร้ำนอักษรภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 74/2563
(กองช่ำง) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๘,๖๙๗ บำท เสนอรำคำ ๘,๖๙๗ บำท ลว.8 ก.ย.63

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 22,820         22,820      จัดซ้ือ ร้ำนอักษรภัณฑ์ ร้ำนอักษรภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 75/2563
(กองคลัง) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๒๒,๘๒๐ บำท เสนอรำคำ ๒๒,๘๒๐ บำท  ลว.9 ก.ย.63

 
3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11,560         11,560      จัดซ้ือ ร้ำนอักษรภัณฑ์ ร้ำนอักษรภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 76/2563

(กองสวัสดิกำร) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๑๑,๕๖๐ บำท เสนอรำคำ ๑๑,๕๖๐ บำท  ลว.10 ก.ย.63
 

4 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 3,988.20       3,988.20   จัดซ้ือ แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ จ ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 77/2563
 วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๓,๙๘๘.๒๐ บำท เสนอรำคำ ๓,๙๘๘.๒๐ บำท ลว.10 ก.ย.63

5 จัดซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับโครงกำร 5,000            5,000        จัดซ้ือ ร้ำนปัญญำ ร้ำนปัญญำ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 78/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๕,๐๐๐ บำท เสนอรำคำ ๕,๐๐๐ บำท ลว.

6 จัดซ้ือยำงมะตอย 240,000       240,000    จัดซ้ือ ร้ำนวณิต ร้ำนวณิต เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 79/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๒๔๐,๐๐๐ บำท เสนอรำคำ ๒๔๐,๐๐๐ บำท ลว.14 ก.ย.63

7 จัดซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ 11,700         11,700      จัดซ้ือ หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 80/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๑๑,๗๐๐ บำท เสนอรำคำ ๑๑,๗๐๐ บำท  ลว.15ก.ย.63

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  ๒๕๖๓
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกบ



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

8 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร 27,600         27,600      จัดซ้ือ ร้ำนไพศำล เฟอร์นิเจอร์ ร้ำนไพศำล เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 81/2563
(กองคลัง) วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๒๗,๖๐๐ บำท เสนอรำคำ ๒๗,๖๐๐ บำท ลว.16ก.ย.63

9 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 16,230         16,230      จัดจ้ำง อู่ เจน อู่ เจน เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 66/2563
หมำยเลขทะเบียน กจ-2691 วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 16,230 บำท เสนอรำคำ 16,230 บำท ลว.1 ก.ย.63
รำชบุรี

10 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 856              856           จัดจ้ำง หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 67/2563
หมำยเลขทะเบียน416-52-0014 วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ ๘๕๖ บำท เสนอรำคำ ๘๕๖ บำท ลว.10 ก.ย.63

11 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 10,480         10,480      จัดจ้ำง ร้ำน Print ร้ำน Print เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 68/2563
ชิคุนกุนยำ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 10,480 บำท เสนอรำคำ 10,480 บำท ลว.10 ก.ย.63

12 จ้ำงท ำอำหำรว่ำง ส ำหรับโครงกำร 3,500            3,500        จัดจ้ำง นำงสำวนิสำ  ค ำลำ นำงสำวนิสำ  ค ำลำ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 69/2563
ชิคุนกุนยำ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 3,500 บำท เสนอรำคำ 3,500 บำท ลว.10 ก.ย.63

13 จ้ำงตรวจสุขภำพส ำหรับโครงกำร 240,000       240,000    จัดจ้ำง คลินิครวมแล็บ คลินิครวมแล็บ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 70/2563
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ประจ ำปีงบประ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 240,000 บำท เสนอรำคำ 240,000 บำท ลว.10 ก.ย.63
มำณ ๒๕๖๓

14 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 460              460           จัดจ้ำง ร้ำน Print ร้ำน Print เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 71/2563
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ประจ ำปีงบประ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 460 บำท เสนอรำคำ 460 บำท ลว.10 ก.ย.63
มำณ ๒๕๖๓



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

15 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 11,260         11,260      จัดจ้ำง ร้ำน Print ร้ำน Print เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 72/2563
ป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 11,260 บำท เสนอรำคำ 11,260 บำท ลว.10 ก.ย.63

16 จ้ำงท ำอำหำรว่ำงส ำหรับโครงกำร 3,500            3,500        จัดจ้ำง นำงสำวนิสำ  ค ำลำ นำงสำวนิสำ  ค ำลำ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 73/2563
ป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 3,500 บำท เสนอรำคำ 3,500 บำท ลว.10 ก.ย.63

17 จ้ำงท ำอำหำรว่ำงส ำหรับโครงกำร 16,800         16,800      จัดจ้ำง นำงสำวนิสำ ค ำลำ นำงสำวนิสำ ค ำลำ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 74/2563
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ประจ ำปีงบประ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 16,800 บำท เสนอรำคำ 16,800 บำท ลว.10 ก.ย.63
มำณ ๒๕๖๓

18 จ้ำงเหมำจัดท ำฝำบ่อพักน้ ำ 92,000         92,000      จัดจ้ำง นำยกิติธร พลอยกระโทก นำยกิติธร พลอยกระโทก เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 80/2563
วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 92,000 บำท เสนอรำคำ 92,000 บำท ลว.11 ก.ย.63

19 จ้ำงเหมำดูด ฉีด ล้ำงส่ิงปฏิกูล 220,000       220,000    จัดจ้ำง ดีวีเอ็มวีเอส จ ำกัด ดีวีเอ็มวีเอส จ ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 81/2563
ภำยในท่อระบำยน้ ำ หมู่ท่ี ๑ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 220,000 บำท เสนอรำคำ 220,000 บำท ลว.14 ก.ย.63
บ้ำนบำงตำล

20 จ้ำงร้ือถอนพร้อมขนย้ำยหอถัง 75,000         75,000      จัดจ้ำง นำยสมชำย โพธ์ิต้น นำยสมชำย โพธ์ิต้น เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 82/2563
ประปำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 75,000 บำท เสนอรำคำ 75,000 บำท ลว.14 ก.ย.63

21 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองโน๊ตบุค 1,712            1,712        หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 83/2563
(ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 1,712 บำท เสนอรำคำ 1,712 บำท ลว.21 ก.ย.63



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

22 จ้ำงโครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 476,800    469,000 จัดจ้ำง หจก.ปิยะวรรณชัย หจก.ปิยะวรรณชัย เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 84/2563
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ช้ัน ๓ วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 468,500 บำท เสนอรำคำ 468,500 บำท ลว.28 ก.ย.63
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๔๐
เมตร จ ำนวน ๑๗๑ ท่อน พร้อม
บ่อพักน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ ำนวน ๒๐ บ่อ ระยะทำงยำว
ท้ังส้ิน ๑๙๑ เมตร

23 ซ่อมแซมถนนผิวจรำจรคอนกรีต ######### 129,400 จัดจ้ำง บริษัท สำมมิตร (1968) บริษัท สำมมิตร (1968) เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 85/2563
เสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยหลัง วิธีเฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 129,000 บำท เสนอรำคำ 129,000 บำท ลว.28 ก.ย.63
ร้ำนค้ำเจ๊รำตรี หมู่ท่ี ๕ และ 
บริเวณถนนซอยข้ำงวัดหนอง
ปลำดุก หมู่ท่ี ๖ 


