
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ 
เร่ือง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒(£๖๕: 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวให้ประซาขนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ 
(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘ กำหนดให้ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ 
ให้ประขาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร น้ัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ จึงประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม



แบบ สขร. 6)

„ สรุปผลการดำเนินการจัดฃี้อจัดจ้างในรอบเดอนสิงหาคม ๒<r๖๕'
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑/๒

ลำดับที งาบ ท ีง ัดผ ู้อห ร ิอง ัดจ ้าง
วงเง ินท ีจะสื้อ 

หร ีอจ้าง ราคากลาง ว ิธ ีช ื้อหรีอจ ้าง
รายช ื้อผ ู้เสนอราคา 

และราดาท ีเสนอ
ผู้โด ้ร ับการดัดเล ิอกและ 
ราดาท ีดกลงช ื้อหริอจ ้าง เหตุผลทีดัดเลอกโดยสรุป

เลขท ีและวับท ีของส ัญญา 
พริอข ้อดกลง!บกาวชื้อ 

หร ิอจ้าง

๑ วัสดุอุปกรณ์ลำหรับการงัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการตัาบร่างกายไนเด็กปฐมวัย 
'ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำบวบ ๑๔ รายการ

๕1๖ ๐๐.๐ ๐ ๕ ,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านนิดกะจิว

ราคาที่เสนอ ๕,๖๐๐ บาท
ร้านนิดกะจิว

ราคาที่ตกลง ๕,๖๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งอี้อเลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ 
ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒
อาหารเสริม บมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
จำนวน ๑๐,๒๓๐ กล่อง

๗๙,๙๔๘.๖๐ ๗ ๙,๙๙๘.๖๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท คับทรืเฟรชแดรี่ จำกัด 

ราคาที่เสนอ ๗๙,๙๙๘.๖๐ บาท
บริษัท คันทรืเฟรชแดรี่ จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๗๙,๙๙๘.๖๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๘๔/๒๕๖๕ 
ลว. ๑ ๐  สิงหาคม ๒๕๖๕

๓
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ของกองช่าง

๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราขคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่เสนอ ๒๗,๖๘๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่ตกลง ๒๗,๖๘๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๙๔/๒๕๖๕ 
ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก ้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว ของกองช่าง

๕ ,๐๐๐.๐๐ ๕ ,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่เสนอ ๕ ,๐๐๐ บาท
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๕,๐๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๕ 
ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕
ครุภ ัณฑ์ลำรวจ รายการไม้สตาฟฟ้อสูมิเนียม จำนวน ๑  อัน

๒ ,๐๐๐.๐๐ ๒ ,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮาส์ นครราชสีมา 

ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮาส์ นครราชสีมา 

ราคาที่ตกลง ๒,๐๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๘๗/๒๕๖๕ 
ลว. ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๖
วัสดุอุปกรณ์สำหรับการงัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเทีอสุขภาพ 
ด้วยวิธีแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 10๔๖๔ จำนวน ๑  รายการ

๑,๘๕๙.๐๐ ๑,๘๔๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านนิดกะจิว

ราคาที่เสนอ ๑,๘๔๙ บาท
ร้านนิดกะจว

ราคาที่ตกลง ๑,๘๔๙ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ ้าง เลขที่ ๙๖/๒๕๖๕ 
ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๗
วัสดุเครึ๋องแต่งกาย รายการเสื้อคสุมภันฝนจราอร จำนวน ๘ ตัว

๖ ,๑๖ ๐.๐๐ ๖ ,๑ ๖ ๐ .๐ ๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท บาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอบด์เชฟด้ี จำกัด 

ราคาที่เสนอ ๖ ,๑๖ ๐ บาท
บริษัท บาซ่าไฟร์โปรดัดส์แอบด์เชฟต้ี จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๖ ,๑๖๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อ เลขที่ ๖๔/๒๕๖๕ 
ลว. ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๘ วัสดุงานบ้านงานครัว รายการรองเท้า'อ ุ๊ทภันบํ้า จำนวน ๘ คู่ ของลำนักปลัด
๔,๒๔๐.๐๐ ๔,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท บาซ่าไฟรโปรดัคส์แอบด์พเฟต้ี จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๔,๒๔๐ บาท

บริษัท บาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอบด์เชฟต้ี จำกัด
ราคาที่ตกลง ๔,๒๔๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งชื้อ เลขที่ ๖๕/๒๕๖๕ 

ลว. ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๙
ไก่พันฟ้ข่และโกพันธ์พี้นเมีอง สำหรับการงัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ให้ก ับเกษตรกร “การเล ี้ยงไก่เพอเป ็นแหล่งอาหารครัวเริอน”

๑๒,๔๕๐.๐๐ ๑๒,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
นางสาววรรณิภา มะโรงมีด 
ราคาที่เสนอ ๑๒,๔๕๐ บาท

นางสาววรรณิภา มะโรงมีด 
ราคาที่ตกลง ๑๒,๔๕๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งชื้อเลขที่ ๘๘/๒๕๖๕ 
ลว. ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ

๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่เสนอ ๒๖,๕๖๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่ตกลง ๒๖,๕๖๐ บาท
ราคาเหมาะสม ใบสั่งชื้อเลขที่ ๘๙/๒๕๖๕ 

ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๑
ครุภ ัณฑ์ลำนักงาบ รายการ ตับานเสื้อนกระจก จำบวบ ๑  หลัง 
(งานฟ้องกับและบรรเทาสาซารณภัย)

๕ ,๐๐๐.๐๐ ๕ ,๐๐ ๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่เสนอ ๔,๗๕๐ บาท
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๔,๗๕๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๙๒/๒๕๖๕ 
ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๒ ครุภัณฑ์ลำนักงาน รายการ ตับานเสื้อนกระจก จำนวน ๑ หลัง 
(งานสกิติ)

๕ ,๐๐๐.๐๐ ๕ ,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่เสนอ ๔,๗๕๐ บาท
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๔,๗๕๐ บาท
ราคาเหมาะสม ใบสั่งชื้อเลขที่ ๙๐/๒๕๖๕ 

ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๓
ครุภ ัณฑ์ลำนักงาน รายการ ตับานเสื้อบกระจก จำนวน ๑  หลัง 
(งานบริหารทั่วไป)

๕1๐๐ ๐ .๐ ๐ ๕ ,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่เสนอ ๔,๗๕๐ บาท
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๔,๗๕๐ บาท
ราคาเหมาะสม ใบสั่งขึ้อเสขที ๙®/๒๕๖๕ 

ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑ ๔
ตันกล้าผักสวนครัว สำหรับการงัดโครงการส่งเสริมการสร้างงาบสร้างอาชีพ 
ให้ก ับเกษตรกร จำนวน ๖ รายการ

๑๔,๔๐๐.๐๐ ๑๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านขวัญเมล็ดพันธุ 

ราคาที่เสนอ ๑๔,๔๐๐ บาท
ร้านขวัญเมล็ดพันธุ 

ราคาที่ตกลง ๑๔,๔๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๘๙/๒๕๖๕ 
ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๕
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ของลำน ักปลั

๕๔,๐๕๐.๐๐ ๕๔,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่เสนอ ๕๔,๐๕๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่ตกลง ๕๔,๐๕๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๙๘/๒๕๖๕ 
ลว. ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕



แบบ สขร. ๑

.. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ อำ๓ อสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒/๒

ลำด ับที งานท ีจ ัสจ ้อหริอจ ัสจ ัาง
วงเง ินท ีจะจ้อ 

หริอจัาง ราค ากลาง วิริ'จ้อหริอจัาง
รายจ ้อจ ้เลน อราสา  

และราสาท ีเสนอ
ผ ู้ใด ัร ับการส ัสเล ือกและ  
ราคาท ีสกลงจ ้อหร ิอจ ัาง เหตุผลทีคัสเลือกโสยส';ป

เลขทีและวันท ีของสัญญา 
หริอจ ัอสกลงใบการจ้อ  

หริอจัาง

๑๖
วัสดุและอุปกรณ์โครงการปลูกปาเอลืมพระเกียรติ จำนวน ๒ รายการ

๔,๐๐๐.๐๐ ๔ ,๐๐ ๐.๐ ๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบิดกะจ็ว
ราคาที่เสบอ ๔ ,๐๐๐ บาท

ร้านบิดกะจิว
ราคาที่ตกลง ๔ ,๐๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๘/๒๔๖๔

ลว. ๒ สิงหาคม ๒๔๖๔

๑๗
วัสดุสำนักงาบ จำบวบ ๒๓ รายการ ของสำนักปลัด

๓๐,๙๔๐.๐๐ ๓ ๐,๙๔ ๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิวัตพานิซ 

ราคาที่เสบอ ๓๐,๙๔๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิวัตพาบิซ 

ราคาที่ตกลง ๓๐,๙๔๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘๐/๒๔๖๔ 
ลว. ๔ สิงหาคม ๒๔๖๔

๑๘
วัสดุลำนักงาน รายการเก ้าอ ื้1กเดอร์ จำนวน ๑  รายการ

๗,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราซสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่เสบอ ๗,๒๐๐ บาท
บริษัท ราซสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๗,๒๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘๘/๒๔๖๔ 
ลว. ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๔

๑๙ จ้างบำรุงรักษาและข่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำบวบ ๒ รายการ ของกองคลัง
๖ ,๑๙๐.๐๐ ๖ ,๑ ๙ ๐ .๐ ๐ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้บส่วนจำกัด โคราซคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสบอ ๖ ,๑ ๙ ๐  บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราขคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลง ๖ ,๑ ๙ ๐  บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘๙/๒๔๖๔ 
ลว. ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๔

๒๐
จัางเหมาก่ายเอกสารส ิ แผนที่แนวเขตพื้นที่จัดกิจกรรมงานมหกรรมพืชสวนโลก 
ตำบลหนองสะใก้ จำนวน ๓ รายการ

๒1๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าบขุ]เป๋ ก๊อปใร 
ราคาที่เสบอ ๒,๔๐๐ บาท

ร้า■ น•อุ]เ'ปี กิอปร่ํร 
ราคาทีตกลง ๖,๕00 บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๑/๒๔๖๔ 
ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๔

๒๑
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภ ัณฑ ์ 
๔๙๔-๔๙-๐๐๐๑ จำบวบ ๑  งาบ

๓,๔๔๐.๐๐ ๓,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้าบ A-TUM S o lu tion  

ราคาที่เสบอ ๓,๔๔๐ บาท
ร้าน A-TUM S o lu tion  

ราคาที่ตกลง ๓,๔๔๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖๖/๒๔๖๔ 
ลว. ๘ สิงหาคม ๒๔๖๔

๒๒ จ้างถ ่ายเอกสาร คด ีหมายเลขดำที่ พ.๓๑๑/๒๔๔๘ คดีหมายเลขดำที่ 
พ.๖๓๑/๒๔๔๗ และคดีหมายเลขดำท ี่ พ.๗๔๒/๒๔๔๘ จำบวบ ๑ ขุด

๗,๒๔๔.๐๐ ๗,๒๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง S tart U p C opy 
ราคาที่เสนอ ๗,๒๔๔ บาท

S tart Up C opy 
ราคาที่ตกลง ๗,๒๔๔ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖๗/๒๔๖๔ 

ลว. ๘ สิงหาคม ๒๔๖๔

๒๓ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภ ัณฑ ์ 
๔ ๑๖-๖๐-๐๐๔ ๐ จำบวบ ๑  รายการ

๔๔๐.๐๐ ๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราขคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่เสบอ ๔๔๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราขคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่ตกลง ๔๔๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๗๐/๒๔๖๔ 
ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๔

๒๔
จ้างเหมาบริการทำ'ชายประชาส้มพันธํภายในลำนักงาบองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองตะไก้ และพ่นตราสัญญาสักบณ์ติดสติกเกอร์รกยนต์ จำนวน ๘ รายการ

๔๙,๗๔๐.๐๐ ๔๙,๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ องค์เจ็ท 

ราคาที่เสนอ ๔๙,๗๔๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ อิงค์เจ็ท 

ราคาที่ตกลง ๔๙,๗๔๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘/๒๔๖๔ 
ลว. ๘ สิงหาคม ๒๔๖๔


