
แบบ สขร.๑

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

1 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 26,000           26,000          จัดซ้ือโดย บริษทั เจ.เอส.(1996) จ ากัด บริษทั เจ.เอส.(1996) จ ากัด คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา  24/2562
(กองช่าง วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ ๒๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๖,๐๐๐ บาท ฐานการใหบ้ริการ  ลว. 1 พ.ค.62

2 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก 45,000           45,000          จัดซ้ือโดย โกสัญญา บา้นถัง โกสัญญา บา้นถัง คุณสมบติัครบถ้วน  25/2562
วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 45,000 บาท ราคาที่เสนอ 45,000 บาท  ลว. 1 พ.ค.62

3 จัดซ้ือธงและผ้าม่าน 40,000           40,000          จัดซ้ือโดย ประนอม ประนอม คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา 26/2562
วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 40,000บาท ราคาที่เสนอ 40,000บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. 3 พ.ค.62

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 33,490           33,490          จัดซ้ือโดย บ.พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากัด บ.พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากัด คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา  27/2562
(กองการศึกษา) วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ ๓๓,๔๙๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๓,๔๙๐ บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. 8 พ.ค.62

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจรา 1,860,000      1,820,000     จัดจ้างโดย หจก. วริิยะฉันท์ หจก.โชคปฐมก่อสร้าง คุณสมบติัครบถ้วนและ 22/2562
จรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต วธิปีระกวดราคา เสนอราคา ๑,๕๔๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ 1,224,900 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด ลว.10 พ.ค.62
ถนนสายบา้นรางข่อย ถึง ด้วยวธิอีิเล็กทรอ บริษทั ทา่ราบก่อสร้าง จ ากัด
บา้นบางตาล หมู่ที่ 1 บา้นบาง นิกส์ เสนอราคา ๑,๖๑๙,๐๐๐ บาท
ตาล ขนาดกวา้ง ๖ เมตร ยาว (e-bidding) บริษทั โตวนัทรานสปอร์ต จ ากัด
๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เสนอราคา ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท
หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกวา่ หจก. โชคชัยรัตน์การโยธา
๔,๐๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ เสนอราคา ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
แปลน อบต.หนองกบก าหนด หจก.โชคปฐมก่อสร้าง

เสนอราคา ๑,๒๒๔,๙๐๐ บาท

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ



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

บริษทั ป.รวกีนก ก่อสร้าง จ ากัด
เสนอราคา ๑,๓๔๖,๘๐๐ บาท
บริษทั เจริญกิจ ซี.เค จ ากัด
เสนอราคา ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
หจก.ภริูคอนสตรัคชั่น
เสนอราคา ๑,๓๓๘,๐๐๐ บาท

6 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 17,575           17,575          จัดซ้ือโดย ร้านอักษรภณัฑ์ ร้านอักษรภณัฑ์ คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา 30/2562
(กองช่าง) วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ ๑7,575 บาท ราคาที่เสนอ ๑7,575 บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. 16 พ.ค. 62
 

7 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 199,900.40   199,900.40  จัดซ้ือโดย สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ จ ากัด สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ จ ากดั จัดซ้ือตามหนังสือส่ังการ 28/2562
 ส าหรับโรงเรียน จ านวน วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 199,900.40 บาท ราคาที่เสนอ 199,900.40 บาท  ลว.21 พ.ค.62
๓ โรงเรียน

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 32,636.80      32,636.80     จัดซ้ือโดย สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ จ ากัด สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ จ ากดั จัดซ้ือตามหนังสือส่ังการ 29/2562
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 32,636.80 บาท ราคาที่เสนอ 32,636.80 บาท ลว. 21 พ.ค.62
จ านวน ๓ ศูนย์
 

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 28,553           28,553          จัดซ้ือโดย ร้านอักษรภณัฑ์ ร้านอักษรภณัฑ์ คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา  31/2562
(กองการศึกษาศาสนาและ วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 28,553 บาท ราคาที่เสนอ 28,553 บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. 23 พ.ค. 62
วฒันธรรม)

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 33,230 33,230          จัดซ้ือโดย บ.พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากัด บ.พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากัด คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา  32/2562
(ส านักปลัด) วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 33,230 บาท ราคาที่เสนอ 33,230 บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. 24 พ.ค.62

11 จัดซ้ือน้ ายาดับเพลิง 13,800 13,800 จัดซ้ือโดย  วฒันา ซัพพลาย  วฒันา ซัพพลาย คุณสมบติัครบถ้วนและมาตรา 33/2562
 วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 13,800 บาท ราคาที่เสนอ 13,800 บาท ฐานการใหบ้ริการ ลว. ๒๔ พ.ค.62



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

12 จัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิ 39,750           39,750          จัดซ้ือโดย เที่ยงการค้า เที่ยงการค้า คุณสมบติัครบถ้วน 34/2562
สุนัขบา้ วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 39,750 ราคาที่เสนอ 39,750 ลว. 27 พ.ค.62

13 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 640,000        690,000       จัดจ้างโดย บริษทั พฑัฒิดา การโยธา บริษทั พฑัฒิดา การโยธา คุณสมบติัครบถ้วนและ ๒๕/2562
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด วธิเีฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ  480,000 บาท ราคาที่เสนอ  480,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด ลว. 31 พ.ค. 62
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร หจก.ภริูคอนสตรัคชั่น
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ราคาที่เสนอ ๖๔๐,๐๐๐ บาท
๐.๖๐ เมตร บริเวณถนนสาย  
บา้นหนองกบ หมู่ที่ ๓ บา้น
หนองกบ อ าเภอบา้นโปง่
จังหวดัราชบรีุ ระยะทางยาว
๓๐๐ เมตร โดยใช้ทอ่ คสล.
มอก.ชั้น๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน
๑๘๗ ทอ่น และทอ่ คสล.
มอก.ชั้น๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์
๐.๖๐ เมตร จ านวน ๘๑ เมตร
พร้อมบอ่พกัน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๓๒ บอ่ รายละ
เอียดตามแบบแปลน อบต.
หนองกบเปน็ผู้ก าหนด 
พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน ๑ ปา้ย



 


