
แบบ สขร.1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

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 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 11,900 11,900 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการไฟฟ้า 11,900 ราคาต่ าสุด 32/2562 
2 ซื้อน้ ามันประจ าเดือน กุมภาพันธ ์63 10,946 10,946 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 

ชุมพวง 
10,946 ราคาต่ าสุด 33/2562 

3 ซื้อครุภณัฑ์คอมฯ เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง (สว.) 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง หลุยส์เซ็นเตอร์ 2018 8,000 ราคาต่ าสุด 34/2562 
4 ซื้อครุภณัฑ์คอมฯ เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง (สว.) 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง หลุยส์เซ็นเตอร์ 2018 12,000 ราคาต่ าสุด 35/2562 
5 ซื้อข้องอ  45 ขนาด 4 น้ิว  จ านวน 5 ตัว 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง อู่เจริญการยนต ์ 1,400 ราคาต่ าสุด 36/2562 
6 ซื้อวัสดุ  ส านักงาน  (กองคลัง) 1,740 1,740 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุข 1,740 ราคาต่ าสุด 37/2562 
7 ซื้อครุภณัฑ์คอมฯ  โน้ตบุ๊ก  1 เครือ่ง 21,900 21,900 เฉพาะเจาะจง ไอทีดีคอมบาย 21,900 ราคาต่ าสุด 38/2562 
8 ซื้อครุภณัฑ์คอมฯ คอมพิวเตอร์พซีี 1 เครื่อง 59,800 59,800 เฉพาะเจาะจง ไอทีดีคอมบาย 59,800 ราคาต่ าสุด 39/2562 
9 ซื้อหมึกBather 15010 จ านวน 2 กล่อง 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ไอทีดีคอมบาย 2,100 ราคาต่ าสุด 40/2562 
10 ซื้อตู้เหล็ก 4 หลัง  (กองช่าง) 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ไอทีดีคอมบาย 23,000 ราคาต่ าสุด 41/2562 
11 ตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน  

ผท.7891 นม. 
3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง พุทไธสงเซอร์วสิ 3,400 ราคาต่ าสุด 7/2562 

12 ท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 6 ป้าย 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง พีเคปริ้นติ้ง 2,700 ราคาต่ าสุด 8/2562 
13 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-61-004 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บ.กิ่งเพชรโอ-เอ-จ ากัด 10,000 ราคาต่ าสุด 9/2562 
14 จ้างท าป้ายโครงการการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 1.5x2 ม. 450 450 เฉพาะเจาะจง เพชรราชันย ์ 450 ราคาต่ าสุด 10/2562 
15 จ้างรถทัวร์ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน โครงการการ

เรียนรูสู้่โลกกว้าง 
32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง นส.พรพิมล  

ทองธรรมชาต ิ
32,000 ราคาต่ าสุด 11/2562 

16 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง 1,590 1,590 เฉพาะเจาะจง นางวรัชยา  เสือนิล 1,590 ราคาต่ าสุด 12/2562 
17 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกจากแยกสวน 

นางจอก เดินรีบรมัย์ ม.9 
392,000 392,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโกศล 

ก่อสร้าง 
392,000 ราคาต่ าสุด 12/2562 

18 ขุดลอกคลองโนนหมุ่น – หนองกระเบื้อง ม.5 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโกศล 
ก่อสร้าง 

50,000 ราคาต่ าสุด 13/2562 



19 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางหนู- 
บ้านนางเหรียญ ปลื้มพันธ ์ม.9 

76,000 76,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่วมอินเตอร ์ 76,000 ราคาต่ าสุด 14/2562 

20 ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสีนายบังอร ค าไทย ม.9 135,000 135,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่วมอินเตอร ์ 135,000 ราคาต่ าสุด 15/2562 
21 ซ่อมอาคาร ศพด. บ้านหนองหัวคน 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลถงุฯ 400,000 ราคาต่ าสุด 16/2562 
22 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายพัก-รร.ท่าเยีย่ม 

ม.9 
257,000 257,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่วมอินเตอร ์ 257,000 ราคาต่ าสุด 17/2562 

23 ขุดลอกคลองดินจากสามแยกบ้านนายเนื่อง-หนอง
กระเบื้อง ม.7 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นวพล  85 200,000 ราคาต่ าสุด 18/2562 

 


