
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืนกันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตําบลชอนสารเดช  อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 

ลําดับ 

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 7,200.- เฉพาะเจาจง ณัฐกิตติ์การคา 7,200.- ณัฐกิตติ์การคา 7,200.- - 

2 จัดซ้ือวัสดไุฟฟาและวิทยุ 3,000.- เฉพาะเจาะจง งานดีกอสราง 3,000.- งานดีกอสราง 3,000.- - 

3 จัดซ้ือวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,390.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิยนต

ปโตรเลียม จํากัด 

10,390.- บริษัท สิทธิยนต

ปโตรเลียม จํากัด 

10,390.- - 

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 2,400.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร เอ็นจิ

เนียริ่งแอนด 

เทคโนโลยี จํากัด 

2,400.- บริษัท ดีอาร เอ็นจิ

เนียริ่งแอนด 

เทคโนโลยี จํากัด 

2,400.- - 

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร         2,500.- เฉพาะเจาะจง คอม แอนด เซอรวิส         2,500.- คอม แอนด เซอรวิส         2,500.- - 

6 คุรภัณฑยานพาหนะและขนสง 627,300.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฉลิมชัยออ

โตเซลล จํากัด 

627,300.- บริษัท เฉลิมชัยออ

โตเซลล จํากัด 

627,300.- - 

7 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 16,900.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดกิจ

นิยม (สมัยใหม) 

16,900.- หางหุนสวนจํากัดกิจ

นิยม (สมัยใหม) 

16,900.- - 

8 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

13,500.- เฉพาะเจาะจง เพชรการเกษตร 13,500.- เพชรการเกษตร 13,500.-  
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9 ครุภัณฑงานบานงานครัว 7,700.- เฉพาะเจาจง นายสุชาติ พรสุข

วิทูร 

7,700.- นายสุชาติ พรสุข

วิทูร 

7,700.- - 

10 จัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย 45,480.- เฉพาะเจาะจง บริษัท กูดมอรนิ่ง 

อะกริคัลเจอร 

แอนด ทูลล จํากัด 

45,480.- บริษัท กูดมอรนิ่ง 

อะกริคัลเจอร 

แอนด ทูลล จํากัด 

45,480.- - 

11 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง 32,700.- เฉพาะเจาะจง บริษัท กูดมอรนิ่ง 

อะกริคัลเจอร 

แอนด ทูลล จํากัด 

32,700.- บริษัท กูดมอรนิ่ง 

อะกริคัลเจอร 

แอนด ทูลล จํากัด 

32,700.- - 

12 จัดซ้ือวัสดุกอสราง        11,880.- เฉพาะเจาะจง อ.อุปกรณ 

 

11,880.- อ.อุปกรณ 

 

11,880.- - 

13 โครงการซอมแซมลาดยางคอ

สะพานบริเวณคลองจงอาง หมูท่ี 

1 บานสระพมา 

27,300.- เฉพาะเจาะจง งานดีกอสราง 27,300.- งานดีกอสราง 27,300.- - 

14 ติดตั้งฝาตะแกรงรางระบายนํ้า 

หมูท่ี 3 (ถนน คสล. สายจากฝาย

ชอน) 

95,000.- เฉพาะเจาะจง งานดีกอสราง 95,000.- งานดีกอสราง 95,000.- - 
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  15 ซอมแซมประตูรั้วดานหลัง อบต.

ชอนสารเดช 

45,000.- เฉพาะเจาะจง งานดีกอสราง 45,000.- งานดีกอสราง 45,000.- - 

16 ซอมแซมถนน คสล. หมูท่ี 7 

บานหนองกําพรา 

274,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงเจริญพูล

ทรัพยลํานารายณ 

จํากัด 

274,500.- บริษัท อ้ึงเจริญพูล

ทรัพยลํานารายณ 

จํากัด 

274,500.- - 

17 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง 

หมูท่ี 5 บานหนองปลอง 

156,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงเจริญพูล

ทรัพยลํานารายณ 

จํากัด 

156,000.- บริษัท อ้ึงเจริญพูล

ทรัพยลํานารายณ 

จํากัด 

156,000.- - 

18 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

สายชอนสารเดช-ดอนดึง 

156,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงเจริญพูล

ทรัพยลํานารายณ 

จํากัด 

156,000.- บริษัท อ้ึงเจริญพูล

ทรัพยลํานารายณ 

จํากัด 

156,000.- - 

19 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 64,600.- เฉพาะเจาะจง งานดีกอสราง 64,600.- งานดีกอสราง 64,600.- - 

20 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบ

แขวน ขนาด 36000 บีทียู 

45,000.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดกิจ

นิยม (สมัยใหม) 

45,000.- หางหุนสวนจํากัดกิจ

นิยม (สมัยใหม) 

45,000.- - 

21 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สําหรับนํ้าลนผาน หมูท่ี 2 บาน

ชอนเหล็กไฟ 

123,500.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

จิ้นโยธา 

123,500.- หางหุนสวนจํากัด 

จิ้นโยธา 

123,500.-  
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โดยสังเขป ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

22 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สําหรับนํ้าลนผาน หมูท่ี 2 บาน

ชอนเหล็กไฟ 

130,500.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

จิ้นโยธา 

130,500.- หางหุนสวนจํากัด 

จิ้นโยธา 

130,500.-  

 


