
                                                      
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2562 
.................................................................... 

  ด้วย   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด  ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ( แบบ  สขร. 1 ) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ สามารถตรวจดูได้เป็นประจ าทุกเดือน 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด  จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบรายงานสรุปผล
การด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่  5  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  2562 
 
 
 

( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 



            แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  5  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์
2562 

4,670.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเตือน  จิตศิร ิ 4,670.- นายบุญเตือน  จิตศิร ิ 4,670.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

31/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62 

2. ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ 
(ส านักงานปลัด) 

20,570.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เอพี ช๊อป 20,570.- เอพี ช๊อป 20,570.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

20/2562 
ลว. 3 ม.ค. 62 

3. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 
รายการ (ส านักงานปลัด) 

9,180.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เอพี ช๊อป 9,180.- เอพี ช๊อป 9,180.-  -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

21/2562 
ลว 4 ม.ค. 62 

4. ซื้อยางรถยนต์ ส าหรับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กค 2977 พบ 
-ยางบริดสโตน 215/70 R15 จ านวน 
4 เส้น 

15,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบ๊เจรญิการยาง 15,000.- เบ๊เจรญิการยาง 15,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

22/2562 
ลว. 4 ม.ค. 62 

5. ซื้อวัสดุส านักงาน  27  รายการ 
(กองคลัง) 

9,563.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เอพี ช๊อป 9,563.- เอพี ช๊อป 9,563.-  -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

23/2562 
ลว 9 ม.ค. 62 

 
 
 



            แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  5  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

6. ซื้อน้ าแข็งและน้ าดืม่ 
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.
2562 

980.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอรุณ ศลิปศร 980.- นายอรุณ ศลิปศร 980.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

25/2562 
ลว. 9 ม.ค. 62 

7. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขันเล่น
เกมส์และของรางวัลส าหรับการแสดง
และการแข่งขันเล่นเกมส ์

12,600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เอพี ช็อบ 12,600.- เอพี ช็อบ 12,600.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

25/2562 
ลว. 9 ม.ค. 62 

8. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3  รายการ 
(กองคลัง) 

10,550.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

10,550.- เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

10,550.-  -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

26/2562 
ลว 17 ม.ค. 62 

9. ซื้อเก้าอ้ีท างาน ส าหรับหัวหน้าส านัก
ปลัด  จ านวน  1  ตัว 

3,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ไพศาลเฟอร์นิเจอร ์ 3,500.- ไพศาลเฟอร์นิเจอร ์ 3,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

27/2562 
ลว. 23 ม.ค. 62 

10. ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล 

29,900.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์
ปอเรช่ัน จ. (มหาชน) 

29,900.- บ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์
ปอเรช่ัน จ. (มหาชน) 

29,900.-  -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

28/2562 
ลว 23 ม.ค. 62 

 
 
 



            แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  5  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

11. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดดรัม เครื่องพิมพ์ 
HP Laserjet M227  

3,200.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

3,200.- เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

3,200.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

29/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62 

12. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า  13  รายการ 
(กองช่าง) 

25,369.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า ก่อสร้าง 25,369.- อรุณไฟฟ้า ก่อสร้าง 25,369.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

30/2562 
ลว. 31 ม.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่    5   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562        

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 ม.ค. 
2562 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

19/2562 
ลว  4 ม.ค. 62 

2. จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 4 ม. 
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 2562 

900.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 900.- ร้านสตางค์ บ้านลาด 900.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

20/2562 
ลว. 9  ม.ค. 62 

3. จ้างเครื่องเสยีง  จ านวน  1  ชุด 
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 2562 

2,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสวัสดิ์ ทรัพย์ศลิป ์ 2,500.- นายสวัสดิ์ ทรัพย์ศลิป ์ 2,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

21/2562 
ลว 9 ม.ค. 62 

4. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่น
แบบและช าระภาษี ประจ าปี 2562 
ขนาด 1.2 x 2.4 ม. จ านวน 3 ปา้ย 
พร้อมติดตั้ง 

3,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 3,000.- ร้านสตางค์ บ้านลาด 3,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

22/2562 
ลว 9  ม.ค. 62 

5. จ้างเหมาเต็นท์ จ านวน 15 หลัง และ
เวที ขนาด 10x 6 ม. 
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 2562 

9,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิษณุ  สินสง 9,500.- นายพิษณุ  สินสง 9,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

22/2562 
ลว 9  ม.ค. 62 

 
 
 
 
 



 
             แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่    5   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562        

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

6. จ้างจัดสถานท่ีพร้อมวสัดุอุปกรณ์ในการ
ตกแต่งสถานท่ี 
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 2562 

3,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายฉลอง ศิลปศร 3,500.- นายฉลอง ศิลปศร 3,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

23/2562 
ลว  9 ม.ค. 62 

7. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหสัพัสดุ 
416-56-0021  ประจ า ศพด.บา้นแค 
-เปลี่ยน RAM DDR3(1333) 4GB 
-เปลี่ยนชุดตัวแปลงไฟ ส าหรับจอ LCD 

1,940  เฉพาะ 
เจาะจง 

คอมเซนเตอร ์ 1,940.- คอมเซนเตอร ์ 1,940.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

24/2562 
ลว. 22  ม.ค. 62 

8. จ้างประกอบอาหารและเครื่องดืม่ (ข้าว
,กับข้าว 2 อย่าง และเครื่องดื่ม) ส าหรับ
การประชุมสภาสมยัสามัญ สมัยที ่1 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 

2,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางระเบียบ เนยีมศร ี 2,500.- นางระเบียบ เนยีมศร ี 2,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

25/2562 
ลว 31 ม.ค. 62 

9. จ้างต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมต่อ
อายุโดเมนเนม ของ อบต.หนองกระเจด็ 

3,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ตุ้ม 3,000.- ตุ้ม 3,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

26/2562 
ลว 31  ม.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)  ในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่   5  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562        

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ม.1 (สายหน้า
ศาลาประจ าหมู่บ้าน) 

590,000.- 758,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.โชคชัยรัตน์การ
โยธา 
หจก.โชคปฐมก่อสร้าง 
หจก.ทิพย์เจรญิซัพ
พลาย 2012 
บ.แหวนวัฒนา จ. 

520,000.- 
 

589,000.- 
598,000.- 
578,000.- 

หจก.โชคชัยรัตน์การ
โยธา 

520,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติครบถ้วน 

2/2562 
ลว  17 ม.ค. 62 

  
 
 
 
 
 


