
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 ซื้อวัสดุอื่น 2 รายการ 1,120 1,120 เฉพาะเจาะจง อู่เจริญยนต ์ 1,120 ราคาต่ าสุด 10/2562 
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร ์

Epson,brather (ช่าง) 
30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์รวมภณัฑ ์ 30,000 ราคาต่ าสุด 11/2562 

3 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ(ค) 7,336 7,336 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขฯ 7,336 ราคาต่ าสุด 12/2562 
4 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP M177 จ านวน 

2 ตลับ 
2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์รวมภณัฑ ์ 2,100 ราคาต่ าสุด 13/2562 

5 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ brother drp-1510 
จ านวน 6 กล่อง (คลัง) 

6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์รวมภณัฑ ์ 6,300 ราคาต่ าสุด 14/2562 

6 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ brother drp-1510 
จ านวน 6 กล่อง (ช่าง) 

6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์รวมภณัฑ ์ 6,300 ราคาต่ าสุด 15/2562 

7 ช้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (คลัง) 9,580 9,580 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขฯ 9,580 ราคาต่ าสุด 16/2562 
8 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงจ านวน 20 ตัว (สป.) 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง KK.c02 เคมีภณัฑ์เครื่อง

ดับเพลิง 
11,000 ราคาต่ าสุด 17/2562 

9 ซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย BF2000 ขนาด  
15 ปอนด์ 

24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง KK.c02 เคมีภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

24,000 ราคาต่ าสุด 18/2562 

10 ซื้อครุภณัฑ์คอมฯ โน้ตบุ๊ก (กองช่าง) 21,900 21,900 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดีคอมบอย 21,900 ราคาต่ าสุด 19/2562 
11 ซื้อครุภณัฑ์คอมฯ all-in-one ส าหรับประมวลผล 

(สป.) 
22,900 22,900 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดีคอมบอย 22,900 ราคาต่ าสุด 20/2562 

12 ซื้อครุภณัฑ์คอมฯ all-in-one ส าหรับประมวลผล 
(สวัสดิการ) 

22,900 22,900 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดีคอมบอย 22,900 ราคาต่ าสุด 21/2562 



13 ซื้อครุภณัฑ์คอมฯ all-in-one ส านักงาน (สป.) 16,900 16,900 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดีคอมบอย 16,900 ราคาต่ าสุด 22/2562 
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ (ช.) 2,420 2,420 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญผ่องพานิช 2,420 ราคาต่ าสุด 23/2562 
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ (ช.) 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนตาสุดการค้า 1,800 ราคาต่ าสุด 24/2562 
16 จ้างเติมน้ ายาถังเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ 

จ านวน 20 ถัง 
23,600 23,600 เฉพาะเจาะจง KK.c02 เคมีภณัฑ์เครื่อง

ดับเพลิง 
23,600 ราคาต่ าสุด 5/2562 

17 ขบวนแห่งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เมืองยาง 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายธีระพล  ว่าความด ี 20,000 ราคาต่ าสุด 6/2562 
18 ขุดลอกวังส าโรง บ้านโนนส าโรง  ม.6 445,000 445,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นวพล 58 445,000 ราคาต่ าสุด 3/2562 
19 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จากโนนหนองหว้า-

หนองตาพิม-วังส าโรง ม.5 
329,000 329,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโกศล ก่อสร้าง 329,000 ราคาต่ าสุด 4/2562 

20 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด-ลงไปแม่น้ า ม.7 255,000 255,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกลู ถุงฯ 255,000 ราคาต่ าสุด 5/2562 
21 ก่อสร้างถนน คสล. จากปู่ตา-หนองกระเบื้อง ม.5 487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกลู ถุงฯ 487,000 ราคาต่ าสุด 6/2562 
22 ขุดลอกจากใตฝ้าย-ล าแทด บ้านโนนสูง ม. 11 487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโกศล ก่อสร้าง 487,000 ราคาต่ าสุด 7/2562 
23 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากนานายยง-นานางสวน  

พึ่งน้ า บ้านกระเบื้องนอก ม.4 
255,000 255,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโกศล ก่อสร้าง 255,000 ราคาต่ าสุด 8/2562 

 


