
แบบ สขร.๑

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

1 จ้างซ่อมแทน่ปนืฉีดน้ าดับเพลิง 17,700      17,700    จัดจ้างโดย พ.ีเอส.เซอร์วสิ พ.ีเอส.เซอร์วสิ คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา  18/2562
วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ ๑๗,๗๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๗,๗๐๐ บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. ๕ เม.ย. 62

2 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,670        8,670      จัดซ้ือโดย ร้านพงษไ์พบลูย์ ร้านพงษไ์พบลูย์ คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา 18/2562
(กองคลัง) วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ ๘,๖๗๐ บาท ราคาที่เสนอ ๘,๖๗๐ บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. ๒๓ เม.ย.๖๒

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 38,190      38,190    จัดซ้ือโดย บ.พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากัด บ.พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากัด คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา 19/2562
จ านวน ๘ รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 38,190 บาท ราคาที่เสนอ 38,190 บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว.23 เม.ย.62
(กองคลัง)

4 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 124,200    124,200  จัดซ้ือโดย เอสทเีค เทรดด้ิง เอสทเีค เทรดด้ิง คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา 20/2562
จ านวน ๔ เคร่ือง วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 124,200 บาท ราคาที่เสนอ 124,200 บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. 23 เม.ย.62

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 43,100      43,100    จัดซ้ือโดย ไลท ์มิวสิค ไลท ์มิวสิค คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา 21/2562
(วสัดุหอกระจายข่าว) วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 43,100 บาท ราคาที่เสนอ 43,100 บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. 23 เม.ย.62

6 โครงการวางทอ่ คสล.มอก.ชั้น 407,000    407,000  จัดจ้างโดย หจก. ภริูคอนสตรัคชั่น หจก. ภริูคอนสตรัคชั่น คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา  19/2562
๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ ๔๐๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๐๗,๐๐๐ บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. ๒๖ เม.ย.๖๒
๐.๖๐ เมตร จ านวน ๑๖๙
ทอ่น พร้อมบอ่พกัน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน ๑๖ บอ่
พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการตามแบบ อบต.

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ



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

ก าหนด พร้อมติดต้ังปา้ยประ
ชาสัมพนัธโ์ครงการ
บริเวณหนองน้ าสาธารณะเชื่อม
ต่อทอ่เดิม (ร้านค้ายายเลิศ)
หมู่ที่ ๑๕ บา้นหนองสาระนัง

7 จ้างซ่อมกล้องวงจรปดิ 18,200      18,200    จัดจ้างโดย  บ.สหพฒัน์ไทยเทเลคอม จ ากัด  บ.สหพฒัน์ไทยเทเลคอม จ ากัด คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา  20/2562
(CCTV) หมายเลขครุภณัฑ์ วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ ๑๘,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๘,๒๐๐ บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. 29 เม.ย.62
486-59-0001

8 จ้างจัดท าปา้ยไวนิลเพื่อใช้ใน 8,600        8,600      จัดจ้างโดย  ร้าน Print  ร้าน Print คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา ๒๑/๒๕๖๒
โอกาสพระราชพธิบีรมราชา วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ ๘,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๘,๖๐๐ บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. ๓๐ เม.ย.๖๒
ภเิษกพทุธศักราช ๒๕๖๒

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 9330 9330 จัดซ้ือโดย ร้านอักษรภณัฑ์ ร้านอักษรภณัฑ์ คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา 22/2562
8 รายการ (กองคลัง) วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ ๙,๓๓๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๓๓๐ บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. 30 เม.ย.62

10 จัดซ้ือหลอดไฟ 5,215 5,215 จัดซ้ือโดย ร้านพงค์พนัธอ์ิเล็กทริค ร้านพงค์พนัธอ์ิเล็กทริค คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา 23/2562
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 5,215 บาท ราคาที่เสนอ 5,215 บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว.30 เม.ย.62

  



 


