
                                                      
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 
.................................................................... 

  ด้วย   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด  ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ( แบบ  สขร. 1 ) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ สามารถตรวจดูได้เป็นประจ าทุกเดือน 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด  จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบรายงานสรุปผล
การด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่  4  เดือนธันวาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 

( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 



            แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  4  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน พ.ย. 61 5,020.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเตือน  จิตศิร ิ 5,020.- นายบุญเตือน  จิตศิร ิ 5,020.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/2562 
ลว. 31  ต.ค. 61 

2. ซือ้อาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ภาค
เรียนที่ 2/2561 ประจ าเดือน พ.ย.61 
 

36,045.24.
- 

 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมชะอ า-
ห้วยทราย จ. 

36,045.24 สหกรณ์โคนมชะอ า-
ห้วยทราย จ. 

36,045.24 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/2562 
ลว. 31 ต.ค. 61 

3. ซื้อแบบพิมพ์  จ านวน  11  รายการ 5,678  เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการ
ปกครอง 

5,678.- โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการ
ปกครอง 

5,678.-  -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/2562 
ลว 19 ต.ค. 61 

4. ซื้อน้ าดื่ม น้ าแข็ง 
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสรา้งความ
สามัคคีและหา่งไกลยาเสพติด ครัง้ที่ 11 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอรุณ  ศลิปศร 2,000.- นายอรุณ  ศลิปศร 2,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/2562 
ลว. 7 พ.ย. 61 

5. ซื้อถ้วยรางวัล ชุดกีฬา ถุงเท้าและ
อุปกรณ์การแข่งขัน 
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสรา้งความ
สามัคคีและหา่งไกลยาเสพติด ครัง้ที่ 11 

18,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

สามชัยสปอร์ต 2004 18,000.- สามชัยสปอร์ต 2004 18,000.-  -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

7/2562 
ลว 7 พ.ย. 61 

              
  
 



            แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  4  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

6. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) 

13,190.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

13,190.- เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

13,190.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/2562 
ลว. 12 พ.ย. 61 

7. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์ (ส านักงานปลดั) 

14,100.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

14,100.- 
 

เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

14,100.- 
 

- เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/2562 
ลว. 14 พ.ย. 61 

8. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จ านวน  7  รายการ 
(ส านักงานปลัด) 

4,124.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอรุณ-ไฟฟ้า 
ก่อสร้าง 

4,124.- ร้านอรุณ-ไฟฟ้า 
ก่อสร้าง 

4,124.-  -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/2562 
ลว 16 พ.ย. 61 

9. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 
(ส านักงานปลัด) 

4,872.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณ-ไฟฟ้า ก่อสร้าง 4,872.- ร้านอรุณ-ไฟฟ้า 
ก่อสร้าง 

4,872.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/2562 
ลว. 16 พ.ย. 61 

10. ซื้อยางนอกพร้อมยางในส าหรับรถพ่วง
ข้าง ทะเบียน 1กฉ-8355 พบ 
ขนาด 500-9  จ านวน 1 ชุด 

1,800.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 1,800.- อรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 1,800.-  -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/2562 
ลว 16 พ.ย. 61 

              
  
 



           แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  4  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

11. ซื้อผงหมึกส าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 
KYOCERA TK-7119  จ านวน 3 
กล่อง 

12,600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เพชรบุรีก๊อปี้เซ็นเตอร ์ 12,600.- เพชรบุรีก๊อปี้เซ็น
เตอร ์

12,600.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

13/2562 
ลว. 22 พ.ย. 61 

12. ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint 
CM305 d  สีด า  จ านวน  3  กล่อง  ,
สีฟ้า  จ านวน  1  กล่อง  , สีเหลอืง  
จ านวน  1  กล่อง  และสีชมพู  จ านวน  
1  กล่อง   

20,100.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

20,100.- เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

20,100.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

14/2562 
ลว. 22 พ.ย. 61 

13. ซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรสแ์ละ
อาหารเสริมนมยูเอสที ภาคเรียนท่ี 
2/2561 ตั้งแต่เดือน 3 ธ.ค.61 - 27 
มี.ค.62 รวม 78 วัน 

181,725.12  เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมชะอ า-
ห้วยทราย จ ากัด 

181,725.12 สหกรณ์โคนม
ชะอ า-ห้วยทราย 
จ ากัด 

181,725.12  -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

15/2562 
ลว 30 พ.ย. 61 

14. ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน ธ.ค. 61 5,140.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,140.- นายบุญเตือน 
จิตศิร ิ

5,140.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

16/2562 
ลว. 30 พ.ย. 61 

 
 
 
 
 
 
 



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่    4   เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561        

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างประกอบอาหารและเครื่องดืม่ 
ส าหรับผู้สูงอายุ ประจ าเดือน พ.ย. 
2561 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสงวน  ธนูทอง 2,000.- นางสาวสงวน  ธนูทอง 2,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/2562 
ลว 5 พ.ย. 61 

2. จ้างท าป้ายไวนิลขนาด 1 x 3 ม. 
จ านวน 1 ป้าย 
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสรา้งความ
สามัคคีและหา่งไกลยาเสพติดครั้งท่ี 11 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 600.- ร้านสตางค์ บ้านลาด 600.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

7/2562 
ลว. 7 พ.ย. 61 

3. เช่าเครื่องเสยีง จ านวน 1 ชุด , เตน็ท์ 
จ านวน 2 หลัง   
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสรา้งความ
สามัคคีและหา่งไกลยาเสพติดครั้งท่ี 11 

2,000.- 
 

 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสวัสดิ์ ทรัพย์ศลิป ์ 2,000.- นายสวัสดิ์ ทรัพย์ศลิป ์ 2,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/2562 
ลว 7 พ.ย. 61 

4. จ้างท าสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสรา้งความ
สามัคคีและหา่งไกลยาเสพติดครั้งท่ี 11 

2,000-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายฉลอง ศิลปศร 2,000.- นายฉลอง ศิลปศร 2,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/2562 
ลว 7 พ.ย. 61 

5. จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 ม. จ านวน 
1 ป้าย 
โครงการจดัการประชุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ้านลาดสญัจร วันท่ี 
20 พ.ย.61 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 600.- ร้านสตางค์ บ้านลาด 600.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/2562 
ลว. 16 พ.ย. 61 

 
 
 
 
 



            แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่    4   เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561        

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

6. จ้างประกอบอาหารกลางวัน ,อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ส าหรับผูเ้ข้าประชุม 
100 คน 
โครงการจดัการประชุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ้านลาดสญัจร วันท่ี 
20 พ.ย.61 

10,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางระเบียบ เนยีมศร ี 10,500.- นางระเบียบ เนยีมศร ี 10,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/2562 
ลว 16 พ.ย. 61 

7. เช่าโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 13 ชุด ,
เต็นท์ 4 หลัง 
โครงการจดัการประชุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ้านลาดสญัจร วันท่ี 
20 พ.ย.61 

2,780.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิษณุ  สินสง 2,780.- นายพิษณุ  สินสง 2,780.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/2562 
ลว. 16 พ.ย. 61 

8. จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายขุอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ 2563 ขนาด 2.40x 
4.80 ม.  จ านวน 3 ป้ายพร้อมตดิตั้ง 

7,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้างสตางค์ บ้านลาด 7,500.- ร้างสตางค์ บ้านลาด 7,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

13/2562 
ลว 23 พ.ย. 61 

9. จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. ม.5 
(ซ.2 หลังวัดช่อม่วง) 

14,700.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเด่นชัย ศรจีันทร ์ 14,700.- นายเด่นชัย ศรจีันทร ์ 14,700.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

14/2562 
ลว 23 พ.ย. 61 

  
 
 
 
 
 



           แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)  ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่    4   เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561        

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.5 (ซ.2 ต่อจากถนนเดิม) 

511,000.- 511,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.มานะเพชรบุรี 
ก่อสร้าง 
หจก.ธนภัคร รุ่งเรือง 
ก่อสร้าง 
หจก.พรพิมล (1989) 
บ.แหวนวัฒนา จ. 
บ. เอ คอนกรีต จ. 

385,900.- 
 

397,500.- 
 

443,520.- 
399,000.- 
370,000.- 

 

บ.เอ คอนกรีต จ. 370,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติครบถ้วน 

1/2562 
ลว 27 พ.ย. 61 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


