
แบบ สขร.๑

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

 /วันที่ท าสัญญา

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 17,980          17,980          จัดซ้ือ บริษทั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค บริษทั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 59/2562
(กองสวสัดิการ) จ านวน 4 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง จ ากัด จ ากัด ลว.4 ก.ย.62

เสนอราคา 17,980 บาท เสนอราคา 17,980 บาท
2 จัดซ้ือวสัดุดับเพลิง(สายส่งน้ าและหวั 36,200.00     36,200.00     จัดซ้ือ ไทยมิตรเทรดด้ิง แอนด์ มาร์ ไทยมิตรเทรดด้ิง แอนด์ มาร์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 60/2562

ฉีดดับเพลิง) จ านวน 2 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง เก็ตต้ิง เก็ตต้ิง และมาตราฐานการให้ ลว.4 ก.ย.62
เสนอราคา 36,200 บาท เสนอราคา 36,200 บาท บริการ

3 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย (ชุดดับ 50,000.00     50,000.00     จัดซ้ือ ร้านวฒันา ซัพพลาย ร้านวฒันา ซัพพลาย เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 61/2562
เพลิง) จ านวน 4 ชุด วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 50,000 บาท เสนอราคา 50,000 บาท และมาตราฐานการให้ ลว.4ก.ย.62

บริการ
4 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 9,800            9,800            จัดซ้ือ บริษทั แสงฟา้ เฟอนิเทค จ ากัด บริษทั แสงฟา้ เฟอนิเทค จ ากัด เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 62/2562

ทบึ จ านวน 2 ใบ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 9,800 บาท เสนอราคา 9,800 บาท ลว.10ก.ย.62

5 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 10,000.00     10,000.00     จัดซ้ือ บริษทั แสงฟา้ เฟอนิเทค จ ากัด บริษทั แสงฟา้ เฟอนิเทค จ ากัด เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 63/2562
ใส จ านวน 2 ใบ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 10,000 บาท เสนอราคา 10,000 บาท ลว.10ก.ย.62

6 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 370,508       370,508        จัดซ้ือ พงค์พนัธุอ์ีเล็คทริค พงค์พนัธุอ์ีเล็คทริค เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 64/2562
จ านวน 22 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 370,508 บาท เสนอราคา 370,508 บาท ลว.10ก.ย.62

7 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 14,140 14,140 จัดซ้ือ วอ่งเจริญ วอ่งเจริญ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 65/2562
จ านวน 21 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 14,140 บาท เสนอราคา 14,140 บาท ลว.10ก.ย.62

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ



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

 /วันที่ท าสัญญา

8 จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 20,000          20,000          จัดซ้ือ พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 66/2562
จ านวน 1 เคร่ือง วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 20,000 บาท เสนอราคา 20,000 บาท ลว.16ก.ย.62

9 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกใส 25,000          25,000          จัดซ้ือ บริษทั แสงฟา้ เฟอนิเทค จ ากัด บริษทั แสงฟา้ เฟอนิเทค จ ากัด เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 67/2562
จ านวน 5 ใบ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 25,000 บาท เสนอราคา 25,000 บาท ลว.17ก.ย.62

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 81,905          81,905          จัดซ้ือ พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 68/2562
จ านวน 13 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 81,905 บาท เสนอราคา 81,905 บาท ลว.18ก.ย.62

11 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 27,718          27,718          จัดซ้ือ ร้านอักษรภณัฑ์ ร้านอักษรภณัฑ์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 69/2562
จ านวน 26 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 27,718 บาท เสนอราคา 27,718 บาท ลว.18ก.ย.62

12 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการ 249,870       249,870        จัดซ้ือ ชินเทรดด้ิง ชินเทรดด้ิง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 70/2562 
แพทย์ จ านวน 2 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 249,870 บาท เสนอราคา 249,870 บาท ลว.18ก.ย.62

13 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 16,000          16,000          จัดซ้ือ พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 71/2562
จ านวน 1 เคร่ือง วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 16,000 บาท เสนอราคา 16,000 บาท ลว.24ก.ย.62

14 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 32,000          32,000          จัดซ้ือ พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 72/2562
จ านวน 2 เคร่ือง วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 32,000 บาท เสนอราคา 32,000 บาท ลว.24ก.ย.62

15 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 20,000          20,000          จัดซ้ือ พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 73/2562
จ านวน 2 เคร่ือง วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 20,000 บาท เสนอราคา 20,000 บาท ลว.24ก.ย.62



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

 /วันที่ท าสัญญา

16 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 5,150            5,150            จัดจ้าง อู่เจนการช่าง ซ.7 อู่เจนการช่าง ซ.7 เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 47/2562
หมายเลขทะเบยีน กค 4953 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 5,150 บาท เสนอราคา 5,150 บาท ลว.4ก.ย.62
ราชบรีุ

17 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 26,960          26,960          จัดจ้าง พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั พงษไ์พบลูย์ ไฮ-เทค จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 48/2562
จ านวน 2 เคร่ือง หมายเลขครุภณัฑ์ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 26,960 บาท เสนอราคา 26,960 บาท ลว.5 ก.ย.62
416-51-0012
416-58-0018

18 จ้างเหมารถปรับอากาศ 43,500          43,500          จัดจ้าง นายกฤษณพงษ ์ปานมี นายกฤษณพงษ ์ปานมี เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 49/2562
จ านวน 1 คัน วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 43,500 บาท เสนอราคา 43,500 บาท ลว.6ก.ย.62

19 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง 404,000       404,000        จัดจ้าง หจก.วริิยะฉันท์ หจก.วริิยะฉันท์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 50/2562
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต บริเวณถนน วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 404,000 บาท เสนอราคา 404,000 บาท ลว.9ก.ย.62
สายเพชรเกษมถึงวดัหนองกบ
ถนนสายบา้นหนองแก,ถนนสาย
บา้นหนองกบถึงบา้นยางและถนน
สายบนคันคลอง๙ซ้ายพื้นที่ซ่อมแซม
ไม่น้อยกวา่ ๙๖๙ ตารางเมตร



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

 /วันที่ท าสัญญา

20 จ้างลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณ 39,400          39,400          จัดจ้าง หจก.วริิยะฉันทร์ หจก.วริิยะฉันทร์ เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 51/2562
ซอยบา้นนายถวลั ศรีราจันทร์ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 39,400 บาท เสนอราคา 39,400 บาท ลว.9ก.ย.62
ถึงโรงงานนายอภเิดช จันทร์หอม
หมู่ที่ 15 บา้นหนองสาระนัง
ระยะทางยาว 131 เมตร โดยใช้
หนิคลุกจ านวน 150 ตัน พร้อม
ปรับเกล่ีย

21 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 12,630          12,630          จัดจ้าง อู่เจนการช่าง ซ.7 อู่เจนการช่าง ซ.7 เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 52/2562
หมายเลขทะเบยีน กจ 2691 วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 12,630 บาท เสนอราคา 12,630 บาท ลว.17ก.ย.62
ราชบรีุ

22 จ้างซ่อมแซมบานประตูอาคาร 17,200          17,200          จัดจ้าง ร้านกฤษฎก์ารช่าง ร้านกฤษฎก์ารช่าง เปน็ผู้ประกอบการโดยตรง 53/2562
ส านักงานอบต.หนองกบ วธิเีฉพาะเจาะจง เสนอราคา 17,200 บาท เสนอราคา 17,200 บาท ลว.19ก.ย.62


