
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ 
เร่ือง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕าอ๔ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเปีนข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวให้ประซาขนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ 
(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘ กำหนดให้ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ 
ให้ประซาขนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร น้ัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ จึงประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน



แบบ สบร. <1« *  8/๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒(รา3̂

องคการบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราขสิมา 
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖£

ลำคับที งานท ีจ ัคช ื้อหริอจ ัคสำง
วงเริมฟ้อะ'ช ื้อ 

หวิอสำง ราคากลาง วิธ ีช ื้อหริอสำง
รายช ื้อ§ เสนอราคา 

และราลาท ีเสนอ
จัเค ัร ับการค ัลเล ิอกและ 
ราคาท ีลกลงช ื้อหริอสำง เหตุผลทีล้*เลิอทโคยสรุป

เลขห ีและวันท ีของส ัญญา 
หริอสํอคกลงในกา'!ชื้อ 

หริอสำง

๑
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำบวบ ๔ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖,๑๘ ๐.๐๐ ๖,๑๘ ๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเอ ้าส ์ นครราขสีมา 

ราคาที่เสนอ ๖,๑๘๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเอ ้าส ์ นครราชสีมา 

ราคาที่ตกลง ๖,๑๘๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๔๒/๒๔๖๔ 
ลว. ๑๔ มึชุนายน ๒๔๖๔

๒
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำบวบ ๔ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖,๑๘ ๐.๐๐ ๖,๑๘ ๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ ุ๊คเฮ ้าส ์ นครราขสีมา 

ราคาที่เสนอ ๖,๑๘๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเอ ้าส ์ นครราชสีมา 

ราคาที่ตกลง ๖,๑๘๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๔๒/๒๔๖๔ 
ลว. ๑๔ มึสุบายบ ๒๔๖๔

๓
วัสดุว ิทยาศาสตร์และการแพทย์ ทรายอะเบทและนายาพ่นหมอกควัน 
โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปีองกันโรคไข้เสือดออก จำบวบ ๒ รายการ

๘ ๑ ,๐๐ ๐.๐ ๐ ๘ ๑ ,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเช ีย โคราข 

ราคาที่เสนอ ๗๘,๓๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเช ีย โคราช 

ราคาที่ตกลง ๗๘,๓๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๔๙/๒๔๖๔ 
ลว. ๘ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๔
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๘ ,๙ ๐๐.๐๐ ๘ ,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่เสนอ ๘ ,๙๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์ 

ราคาที่ตกลง ๘,๙๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที ๔๗/๒*๖* 
ลว. ๑ นิอุนายน ๒ *๖*

๔ วัสตุไฟฟ้าและวิทยุ ๖๔ รายการ ของกองบ่าง
๑๔ ๔ ,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคราชการไฟฟ้า (๒๔๓๙) จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๑๔๔,๐๐๐ บาท

บริษัท โคราชการไฟฟ้า (๒๔๓๙) จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๑๔๔,๐๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งชื้อเลขที่ ๔๔/๒๔๖๔ 
ลว. ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๔

๖
อาหารเสริม บนยูเอชที (UHT) บ'นอกล่อง สำหรับ'โรงเรียนและดูบย''พัฒนาเลิกเลก 
ปีการทีกขท ๖๔๖(ร; ระหว่างวับที (ร) กรกฎาคม ลิง (ริ) o  ต ุลาคม ๖๔๖๔

๒๓๗,๔๑๔.๒๐ ๒๓๗,๔๑๔.๒๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เขาใหญ่ เฟรขมิลค์ จำกัด 

ราคาที่เสนอ ๒๓๗,๔๑๔.๒๐ บาท
บริษัท เขาใหญ่ เฟรขมิลค์ จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๒๓๗,๔๑๔.๒๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๔๗/๒๔๖๔ 
ลว. ๒๗ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๗
ครุภัณฑ์สำนักงาบ ๒ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใบ

๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่เสนอ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๖๑/๒๔๖๔ 
ลว. ๒๘ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๘ ชื้อวัสตุสำ'นักงาน สำนวน ๗ รายการ ของกองลาธารณธุข
๔,๔๓๐.๐๐ ๔,๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัชรพงษัพานิช 
ราคาที่เสนอ ๔,๔๓๐ บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัชรพงษ์พานิซ 
ราคาที่ตกลง ๔,๔๓๐ บาท

ราคาเหมาะสม ใบสั่งชื้อเลขที่ ๔๔/๒๔๖๔ 
ลว. ๒๓ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๙
ครุภัณท์สำนักงาน ๓ รายการ ของกองคลัง

๔๔,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่เสนอ ๔๔,๐๐๐ บาท
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 

ราคาที่ตกลง ๔๔,๐๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม ใบสั่งชื้อเลขที่ ๔๙/๒๔๖๔ 

ลว. ๒๗ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๑๐ ครุภัณท่สำนักงาน ๒ รายการ ของกองบ่าง
๒ ๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๒ ๐,๐๐๐ บาท

บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๒ ๐,๐๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งชื้อเลขที่ ๖๓/๒๔๖๔ 
ลว. ๒๔ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๑๑ ครุภ ัณ ฟ ้.ฟฟ ้าและวิทย ุ ๓ รายการ ของสำนักปลัด
๓ ๐,๔๙๐.๐๐ ๓๐,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัยอีเลคโทรบํคโคราข
ราคาที่เสนอ ๓๐,๔๙๐ บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สม'ชัยอีเสค'โทรนิคโครา'ข
ราคาที่ตกลง ๓๐,๔๙๐ บาท

ราคาเหมาะสม ใบสั่งชื้อเลขที ๖ ๐ /๒ *๖ * 
ลว. ๒๗ รอ ุบายน ๒ *๖*

๑๒
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนวน *  รายการ ของสำนักปลัด

๓๓,๔๐๐.๐๐ ๓๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัยอีเลคโทรนิคโคราข 

ราคาที่เสนอ ๓๐,๔๙๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัยอีเลคโทรมิคโครา,ซ

ราคาที่ตกลง ๓๐,๔๙๐ บาท
ราคาเหมาะสม ใบสั่งชื้อเลขที่ ๖๔/๒๔๖๔ 

ลว. ๒๘ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๑๓ ครุภัณทํสำนักงาน ๓ รายการ ของสำนักปลัด
๒ ๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๒๒,๔๐๐ บาท

บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๒๒,๔๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๒/๒๔๖๔ 
ลว. ๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๔

๑๔
วัสดุสำนักงาบ รายการฟ้ล์มกรองแสง จำบวบ ๖  บาน ของกองการสีกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม

๑ ,๘ ๐๐ .๐๐ ๑,๘ ๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านปกธงชัยผ้าม่าน 

ราคาที่เสนอ ๑ ,๘ ๐๐ บาท
ร้านปีกธงชัยผ้าม่าน 

ราคาที่ตกลง ๑,๘ ๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๖๘/๒๔๖๔ 
ลว. ๓๐ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๑๔ ครุภัณท์สำนักงาน รายการผ้าม่านปรับแสง ขนาด ๒๖๐ X (ริ)๔๐ ชม. สำนวน ๒ ช่อง 
ของกองการลิกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔,๓ ๐๐.๐๐ ๔,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านปีกธงชัยผ้าม่าน 

ราคาที่เสนอ ๔,๓๐๐ บาท
ร้านปีกธงชัยผ้าม่าน 

ราคาที่ตกลง ๔,๓๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๖๙/๒๔๖๔ 
ลว. ๓๐ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

________1____________________________________________________________



แบบ สขร. ๑๒/๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ อำ๓ อสูงเนิน จังหวัดนครราขสีมา 

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำคับที่ งาน{เจ ้ค เอหร ิอจ ้'คก ้'าง
ว ง ฝ ็บ ท ี่จ ะ เอ  

หร ิอก ้าง ราคากลาง ว ิ!)เอห ร ิอก ้าง
ราย เอ ผ ู้เส น อ ร าค า 

และราคาท ี่เศบอ
ผู้โค ัร ับการคัคเล ิอกแคะ 
ราคาท ี่ค ท ลงเอห ร ิอก ้าง เหตุผลที่ค ัคเลิอกโคยสรุป

เลขท ี่แคะว ันท ี่ของล ัญญา 
หริอก ้อคกลงโบการเอ 

หริอก้าง

๑๖ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านปรันแสง ขนาด ๒๖๐ X ๑๔๐ ขม. จำนวน ๒ ช่อง 
ของกองช่าง

๔,๓ ๐๐.๐๐ ๔,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านปึกธงขัยผ้าม่าน 

ราคาที่เสนอ ๔,๓๐๐ บาท
ร้านปักธงขัยผ้าม่าน 

ราคาที่ตกลง ๔,๓๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งขื้อเลขที่ ๖ ๕ /๒๔๖๔ 
ลว. ๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๔

๑๗ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านปรับแสง ขนาด ๒๖๐ X ๑๔๐ ขม. จำนวน ๑  ซ่อง 
ของกองซ่าง

๒,๖๔๐.๐๐ ๒,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านปึกธงขัยผ้าม่าน 
ราคาที่เสนอ ๒,๖๔๐ บาท

ร้านปักธงขัยผ้าม่าน 
ราคาที่ตกลง ๒,๖๔๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งขื้อเลขที่ ๖๗/๒๔๖๔ 
ลว. ๓๐ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๑ ๘
วัสดุสำนักงาน รายการฟิล์มกรองแสง จำนวน ๑๒ ซ่อง ของกองช่าง

๓ ,๖๐๐.๐๐ ๓ ,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านปักธงขัยผ้าม่าน 
ราคาที่เสนอ ๓,๖๐๐ บาท

ร้านปักธงขัยผ้าม่าน 
ราคาที่ตกลง ๓,๖๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งขึ๋อเลขที่ ๗๑/๒๔๖๔ 
ลว. ๓๐ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๑๙ วัสดุสำนักงาน รายการรส์มกรองแสง จำนวน ๖  ช่อง ของงานฟ้องกันและบรรเทา 
ส ารารผภ ัย  สำนักปลัด

๑ ,๗ ๐๐.๐๐ ๑,๗ ๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านปักธงขัยผ้าม่าน 

ราคาที่เสนอ ๑,๘ ๐๐ บาท
ร้านปักธงขัยผ้าม่าน 

ราคาที่ตกลง ๑,๘ ๐๐ บาท
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งขึ๋อเลขที่ ๖๖/๒๔๖๔ 
ลว. ๓๐ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

1*30
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้อง,นาหอประขุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
จำนวน ๑  โครงการ ของกองช่าง

๑ ๙๓ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๑ ๙๓ ,๐๐ ๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพรก่อสร้าง 

ราคาที่เสนอ ๑๙๒ ,,๐๐๐ บาท
ร้านสมพรก่อสร้าง 

ราคาที่ตกลง ๑ ๙ ๑ ,๐ ๐ ๐  บาท
ราคาเหมาะสม สัญญา เลขที่ ๒๐/๒๔๖๔ 

ลว. ๘ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๒๑
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนํ้าทื่ทำการองค์การบริหารส่วนดำบสหนองดะ!ก้ 
จำนวน ๑ โครงการ ของกองช่าง

๑ ๑๓ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๑ ๑๓ ,๐๐ ๐.๐ ๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ ๑ ๑๓ ,๐๐ ๐ บาท

ร้านสมพรก่อสร้าง 
ราคาที่ตกลง ๑ ๑ ๑ ,๐ ๐ ๐  บาท

ราคาเหมาะสม
สัญญา เลขที่ ๒๑/๒๔๖๔ 
ลว. ๒๑ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๒๒ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแขมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒ ๔,๑๖๐.๐๐ ๒๔,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านจีเอ ็ม เขอร์วิส 
ราคาที่เสนอ ๒๔,๑๖๐ บาท

ร้านจีเอ ็ม เขอร์วิส 
ราคาที่ตกลง ๒๔,๑๖๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๘/๒๔๖๔ 

ลว. ๘ มิถ ุนายน ๒๔๖๕

๒๓
จ้างเหมาบริการถมบ่อขยะและปรับปรุงพ ื้นที่รอบบ่อขยะบ้านหนองตะโก้ 
ของกองช่าง

๔ ๖ ,๐๐๐ .๐๐ ๔ ๖,๐๐๐ .๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ ๔ ๖,๐๐๐ บาท

ร้านสมพรก่อสร้าง 
ราคาที่ตกลง ๔ ๖,๐๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๙/๒๔๖๔ 
ลว. ๑๔ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๒๔ จ้างเหมาบริการเด ินสายไฟและติดดงอุปกรณ ์!ฟฟ ้า หอประชุมองค์การบริหารส่วน 
ดำบลหนองตะโก้ จำนาน ๑  งาน ของสำนักปลัด

๑ ๖ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๑ ๖ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอพี แอร์ แอนค์ เขอร์วิส 
ราคาที่เสนอ ๑ ๖ ,๐ ๐ ๐  บาท

ร้านเอพี แอร์ แอนค์ เขอร์วิส 
ราคาที่ตกลง ๑ ๖ ,๐ ๐ ๐  บาท

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๐/๒๔๖๕ 
ลว. ๒๑ มิถ ุนายน ๒๔๖๔

๒๔
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ ลานเศรษฐกิจพอเพ ียง วิถีขุมขนตามโครงการจัดงาน 
ประเพณ ี “กินเข ่าค ํ่าของดีเม ืองสูงเน ิน” จำนวน ๑  งาน

๓ ๐,๐๐ ๐.๐ ๐ ๓ ๐ ,๐๐ ๐.๐ ๐ เฉพาะเจาะจง นางถวิล เกี้ยวสูงเนิน 
ราคาที่เสนอ ๓ ๐,๐๐๐ บาท

นางถวิล เกี้ยวสูงเนิน 
ราคาที่ตกลง ๓ ๐,๐๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม
โบสั่งก้างเลขที่ ๖๑/๒!!:๖(£ 
ลว. ๒® มิธ ุบายน ๒!ะ๖!!;


