
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะเดา 
         เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ๑ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ 
(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลสาระส าคัญใน
สัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Govemment Procurement : e-GP) 
ตามแบบ สขร.๑ เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะเดา ได้จัดท าข้อมูลสาระส าคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Govemment Procurement : e-GP) ตามแบบ สขร.๑ 
ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
                                         ประกาศ ณ วันที่   ๒๑  เดือน มกราคม พ.ศ. 256๔ 
 

 
                                                         (นายอัมพร  คูประดิษฐพันธ์) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะเดา 

 
 
 

 



ล ำดับที่
งำนที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร 1,820.00             1,820.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศศิธรเคร่ืองเขียน ร้ำนศศิธรเคร่ืองเขียน เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ # 8/2564

เสนอรำคำ 1,820.00 เสนอรำคำ 1,820.00 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2563

2 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ภำคเรียนที่ 170,520.70 170,520.70 ตกลงรำคำ หจก.กลุ่มผู้เล้ียงโคนม หจก.กลุ่มผู้เล้ียงโคนม เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ # 9/2564

2/2563 ของโรงเรียนจ ำนวน 4 โรงเรียน หนองหญ้ำไซ หนองหญ้ำไซ ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2563

เสนอรำคำ 170,520.70 เสนอรำคำ 170,520.70

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ภำคเรียนที่  10,277.96           10,277.96       ตกลงรำคำ หจก.กลุ่มผู้เล้ียงโคนม หจก.กลุ่มผู้เล้ียงโคนม เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ # 10/2564

2/2563 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ หนองหญ้ำไซ หนองหญ้ำไซ ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2563

เสนอรำคำ 10,277.96 เสนอรำคำ 10,277.96

4 จัดซ้ือวัสดุยำนยนต์และขนส่ง (ยำงนอก) 36,900.00           36,900.00       ตกลงรำคำ นำยสมำน  ใจมั่น นำยสมำน  ใจมั่น เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ # 11/2564

รถบบรทุกเทท้ำยติดต้ังเครน 84-8794 เสนอรำคำ 36,900.00 เสนอรำคำ 36,900.00 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2563

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 24,547.00           24,547.00       ตกลงรำคำ บจก.ต้ัง ล่ิน ไจ๋ บจก.ต้ัง ล่ิน ไจ๋ เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ #12/2564

จ ำนวน 16 รำยกำร เสนอรำคำ 24,547.00 เสนอรำคำ 24,547.00 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,000.00           13,000.00       ตกลงรำคำ ร้ำนธงชัยเซอร์วิส ร้ำนธงชัยเซอร์วิส เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ #13/2564

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 13,000.00 เสนอรำคำ 13,000.00 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2563

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสะเดำ  อ ำเภอสำมชุก  จังหวดัสุพรรณบรีุ
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7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รำยวัน ประจ ำเดือน 600.00               600.00           ตกลงรำคำ นำงวิมลลักษณ์ ถนอมพุทธ นำงวิมลลักษณ์ ถนอมพุทธ เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ# 14/2564

มกรำคม 2564 เสนอรำคำ 600.00 เสนอรำคำ 600.00 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 4,200.00             4,200.00         ตกลงรำคำ ป.เจริญกำรยำง ป.เจริญกำรยำง เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง# 15/2564

หมำยเลขทะเบียน กข 7585 เสนอรำคำ 4,130.00 เสนอรำคำ 4,130.00 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2563

จ ำนวน 5 รำยกำร

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ำย 2,100.00             2,100.00         ตกลงรำคำ ป.เจริญกำรยำง ป.เจริญกำรยำง เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง# 16/2564

ติดต้ังเครน หมำยเลขทะเบียน84-8794 เสนอรำคำ 2,100.00 เสนอรำคำ 2,100.00 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2563

จ ำนวน 3 รำยกำร

10 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำ 5,610.00             5,610.00         ตกลงรำคำ ป.เจริญกำรยำง ป.เจริญกำรยำง เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง# 17/2564

หมำยเลขทะเบียน 83-8142 เสนอรำคำ 5,610.00 เสนอรำคำ 5,610.00 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563

จ ำนวน 8 รำยกำร

18 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 800.00               800.00           ตกลงรำคำ ดีซี คอมพิวเตอร์ ดีซี คอมพิวเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง#18/2564

 หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-55-0023 เสนอรำคำ 800.00 เสนอรำคำ 800.00 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563

,416-55-0026

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสะเดำ  อ ำเภอสำมชุก  จังหวดัสุพรรณบรีุ
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19 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 491,000.00         491,000.00     ตกลงรำคำ หจก.สำมชุกก่อสร้ำง หจก.สำมชุกก่อสร้ำง เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำจ้ำง#2/2564

หมู่ที่10 บ้ำนทับขุนช้ำง เสนอรำคำ 491,000.00 เสนอรำคำ 490,000.00 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2563

20 ก่อสร้ำงก ำแพงกันดินพัง หมู่ที่ 1 65,000.00           65,000.00       ตกลงรำคำ หจก.ช.กุหลำบชัย หจก.ช.กุหลำบชัย เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำจ้ำง#3/2564

บ้ำนดอนไร่ เสนอรำคำ 65,000.00 เสนอรำคำ 65,000.00 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2563

21 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 121,000.00         121,000.00     ตกลงรำคำ หจก.ช.กุหลำบชัย หจก.ช.กุหลำบชัย เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำจ้ำง#4/2564

หมู่ที่ 6 บ้ำนสุวรรณตะไล เสนอรำคำ 121,000.00 เสนอรำคำ 121,000.00 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563

22 ปรับปรุงเดินท่อเมนต์ประปำ บริเวณคัน 459,000.00         459,000.00     ตกลงรำคำ หจก.โชคบรรเจิดพัฒนำพร หจก.โชคบรรเจิดพัฒนำพร เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำจ้ำง#5/2564

คลองมะขำมเฒ่ำ - อู่ทอง หมู่ที่ 1,2 เสนอรำคำ 457,000.00 เสนอรำคำ 457,000.00 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2563

บ้ำนดอนไร่ และหมู่ที1่0 บ้ำนทับขุนช้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธนัวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสะเดำ  อ ำเภอสำมชุก  จังหวดัสุพรรณบรีุ
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