
แบบ สขร.1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 ซื้อน้ ามันจ านวน  800 ลิตร 21,900 21,900 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 

ชุมพวง 
21,900 ราคาต่ าสุด 42/2562 

2 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านอรณุ  จันหนองฮี 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง ชัยมงคล (นางกาญจนา) 33,000 ราคาต่ าสุด 43/2562 
3 จัดซื้อ หม้อหุ้งข้าว  เตาแกส๊ อุปกรณ์เครื่องครัว 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง โนนตาสดุ(เชิดชัย) 3,000 ราคาต่ าสุด 44/2562 
4 ซือ้วัสดุป้อกันโควดิ 19  27,477 27,477 เฉพาะเจาะจง นางร าไพ   27,477 ราคาต่ าสุด 44.1/2562 
5 วัสดุบ้านงานครัว (สป.) 3,410 3,410 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขฯ 3,410 ราคาต่ าสุด 45/2562 
6 ซื้อวัสดุส านักงาน (สป.) 19,450 19,450 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขฯ 19,450 ราคาต่ าสุด 46/2562 
7 ซื้อวัสดุแผนท่ีภาษี (กองคลัง) 19,325 19,325 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขฯ 19,325 ราคาต่ าสุด 47/2562 
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 27,700 27,700 เฉพาะเจาะจง หลุยเซ็นเตอร ์ 27,700 ราคาต่ าสุด 48/2562 
9 ซื้อตู้ไม้ 6 ช่อง 1 หลัง และ พัดลมติดผนัง 10 ตัว 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง ไอทีดีคอมบอย 28,000 ราคาต่ าสุด 49/2562 
10 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 2 เครื่อง (สป.) 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 19,000 ราคาต่ าสุด 50/2562 
11 ซื้อหลอดไฟฟ้า  วัสดุไฟฟ้า (สป.) 1,640 1,640 เฉพาะเจาะจง อู่เจริญยนต ์ 1,640 ราคาต่ าสุด 51/2562 
12 ซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 3,075 3,075 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขฯ 3,075 ราคาต่ าสุด 52/2562 
13 ซื้อวัสดุสายไฟฟ้าจ านวน 1 ขด (กองช่าง ปะปา) 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนา 1,200 ราคาต่ าสุด 53/2562 
14 ซื้อครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา (โควิด19) 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง ทิวาพรกรุ๊ป 19,000 ราคาต่ าสุด 54/2562 
15 ซื้อครุภณัฑ์ทางการแพทย์เครื่องวัดอุณภมูิ (โควิด19) 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ทิวาพรกรุ๊ป 18,000 ราคาต่ าสุด 55/2562 
16  ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เจล ถุงมอื) (โควิด19) 49,440 49,440 เฉพาะเจาะจง ทิวาพรกรุ๊ป 49,440 ราคาต่ าสุด 56/2562 
17 ซื้อครุภณัฑ์ทางการแพทย์เครื่องวัดอุณภมูิ (โควิด19) 

( เงินฝาก-สปสช. ) 
12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ทิวาพรกรุ๊ป 12,000 ราคาต่ าสุด 57/2562 

18 จ้างซ่อมรถส่วนกลาง กท. 2654 นม. 20,800 20,800 เฉพาะเจาะจง พุทไธสงเซอร์วสิ 20,800 ราคาต่ าสุด 13/2562 
19 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ปั้มน้ า 

แบบหอยโข่ง 
11,300 11,300 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการไฟฟ้า 

 
(ชัยศักดิ์) 

11,300 ราคาต่ าสุด 14/2562 



20 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์การจดัมหรรมศิลป
นานาชาติ “Thailand biennale.korat 2020 ” 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง เพชรราชันย ์ 1,200 ราคาต่ าสุด 15/2562 

21 จ้างแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าหน่วย  
( เม.ย.-ก.ย. 63 ) 

180,750 180,750 เฉพาะเจาะจง นายเรือง  นรสาน 180,750 ราคาต่ าสุด 16/2562 

22 โครงการขุดลอกเหมืองล าสะแทดหนองไทร-คลอง
หมาตาย ม.3 

255,000 255,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นวพล 255,000 ราคาต่ าสุด 19/2562 

23 ก่อสร้าง คสล. (คุม้โนนชะงอม) ม.3 306,000 306,000 เฉพาะเจาะจง ท่วมอินเตอร ์ 306,000 ราคาต่ าสุด 20/2562 
24 ก่อสร้าง คสล. จากบ้านนางติม้ถึงถนนลาดยาง(คุม้

โนนบ้านเก่า) ม.3 
164,000 164,000 เฉพาะเจาะจง ท่วมอินเตอร ์ 164,000 ราคาต่ าสุด 21/2562 

25 ขุดลอกกุดน้ าจ้อย-ล าสะแทด บ้านดอนใหญ่ ม.2 462,000 462,000 เฉพาะเจาะจง นวพล 58 462,000 ราคาต่ าสุด 22/2562 
26 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองเรอื-หนองไร่  

บ้านโนนละกอ ม.1 
145,000 145,000 เฉพาะเจาะจง ยิ่งเพิ่มพูล 145,000 ราคาต่ าสุด 23/2562 

 


