
แบบ สขร.๑

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

 /วันที่ท าสัญญา

1 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 120,000       120,000        จัดซ้ือ รามิล แอสฟลัท์ รามิล แอสฟลัท์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 52/2562
จ านวน 1,000 ถุง วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 120,000 บาท เสนอราคา 120,000 บาท ลว.21ส.ค.62

2 จัดซ้ืออาหารเสริม นม พาสเจอร์ 116,071.20  116,071.20   จัดซ้ือ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ ตามหนังสือ อสค.ก าหนด 53/2562
ไรส์ส าหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ วธิเีฉพาะเจาะจง จ ากัด จ ากัด ลว.21ส.ค.62
 1/2562 เสนอราคา116,071.20 บาท เสนอราคา116,071.20 บาท

3 จัดซ้ืออาหารเสริม นม พาสเจอร์ 14,739.20     14,739.20     จัดซ้ือ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ ตามหนังสือ อสค.ก าหนด 54/2562
ไรส์ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก วธิเีฉพาะเจาะจง จ ากัด จ ากัด ลว.21ส.ค.62
 เสนอราคา14,739.20บาท เสนอราคา14,739.20บาท

4 จัดซ้ืออาหารเสริม นม ยูเอชที 114,954       114,954        จัดซ้ือ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ ตามหนังสือ อสค.ก าหนด 55/2562
ส าหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ วธิเีฉพาะเจาะจง จ ากัด จ ากัด ลว.21ส.ค.62
 1/2562 เสนอราคา114,954บาท เสนอราคา114,954บาท

5 จัดซ้ืออาหารเสริม นม ยูเอชที 13,137.60     13,137.60     จัดซ้ือ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ ตามหนังสือ อสค.ก าหนด 56/2562
ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก วธิเีฉพาะเจาะจง จ ากัด จ ากัด ลว.21ส.ค.62

เสนอราคา13,137.60บาท เสนอราคา13,137.60บาท

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 34,310          34,310          จัดซ้ือ บริษทัพงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค บริษทัพงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 58/2562
จ านวน 9 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง จ ากัด จ ากัด และมาตราฐานการให้ ลว.30ส.ค.62

เสนอราคา 34,310 บาท เสนอราคา 34,310 บาท บริการ

7 จ้างปรับปรุงเวบ็ไซต์ อบต. 35,000 35,000 จัดจ้าง ตุ้ม ตุ้ม เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 40/2562
วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 35,000 บาท เสนอราคา 35,000 บาท ลว.14ส.ค.62

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ



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

 /วันที่ท าสัญญา

8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 900,000       1,200,000     จัดจ้าง บริษทั พฑัฒิดา การโยธา จ ากดั หจก.เอส.เอ็น.แฟมิล่ี เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 41/2562
เหล็กบริเวณซอยบา้นนายบญุส่ง วธิปีระกวด เสนอราคา 655,000 บาท เสนอราคา 619,000 บาท และคุณสมบติัครบถ้วน ลว.16ส.ค.62
หมู่ที่ 12 บา้นหวา้เอน ราคาอิเล็ก หจก.เอส.เอ็น.แฟมิล่ี
ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 121 ทรอนิกส์ เสนอราคา 619,000 บาท
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อ หจก.โชคปฐมก่อสร้าง
สร้างไม่น้อยกวา่ 484 ตารางเมตร เสนอราคา 789,000 บาท
ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกบ ที่ 2/2562

9 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 12,350          12,350          จัดจ้าง พ ีเอส เซอร์วสิ พ ีเอส เซอร์วสิ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 42/2562
หมายเลขทะเบยีน ขวน-116 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 12,350 บาท เสนอราคา 12,350 บาท ลว.20ส.ค.62
ราชบรีุ

10 จ้างซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควนั 53,380          53,380          จัดจ้าง ชินเทรดด้ิง ชินเทรดด้ิง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 43/2562
จ านวน 5 เคร่ือง วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 53,380 บาท เสนอราคา 53,380 บาท และมาตราฐานการให้ ลว.21ส.ค.62
หมายเลขครุภณัฑ์ บริการ
054-48-0002
054-52-0003
054-57-0005
054-58-0006
054-58-0007

11 จ้างซ่อมรถบรรทกุขยะ หมายเลข 56,640          56,640          จัดจ้าง SVP มอเตอร์ คาร์ SVP มอเตอร์ คาร์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 44/2562
ทะเบยีน 82-3960 ราชบรีุ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 56,640 บาท เสนอราคา 56,640 บาท  ลว.27ส.ค.62



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

 /วันที่ท าสัญญา

12 จ้างก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า 280,000       280,000        จัดจ้าง หจก.ปยิะวรรณชัย หจก.ปยิะวรรณชัย เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 45/2562
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 280,000 บาท เสนอราคา 280,000 บาท  ลว.28ส.ค.62
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร บริเวณบา้น  
นางไสว จิตติวรรณ หมู่ที่ 3
โดยใช้ทอ่ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จ านวน 131 ทอ่น พร้อมบอ่พกั
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน
13 บอ่ ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกบ 
ที่ 24/62

13 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 6,070            6,070            จัดจ้าง บริษทัพงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค บริษทัพงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 46/2562
หมายเลขครุภณัฑ์ วธิเีฉพาะเจาะจง จ ากัด จ ากัด ลว.29ส.ค.62
416-55-0019 เสนอราคา 6,070 บาท เสนอราคา 6,070 บาท


