
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 
.................................................................... 

  ด้วย   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด  ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ( แบบ  สขร. 1 ) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ สามารถตรวจดูได้เป็นประจ าทุกเดือน นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด  จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบรายงานสรุปผล
การด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่    7    เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2562 

 

           
 

( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 



            แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจงในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  7  เดือนพฤษภาคม  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 าเดือนเมษายน 
2562 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  258 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  240 ฉบับ 

4,980.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเตือน จิตศิร ิ 4,980.- นายบุญเตือน จิตศิร ิ 4,980.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    39-2562 
ลว.29 มี.ค.62 

2. 
 

ซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใช้งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแคและบ้านซ่อง 
จ านวน 26 รายการ 
 

14,419.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเอพี ช็อบ 14,419.- ร้านเอพี ช็อบ 14,419.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

40/2562 
ลว. 26 มี.ค.62 

3. ซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง  
(โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ ปี 2562) 

865.-  เฉพาะเจาะ
จง 

นายอรุณ ศลิปศร 865.- นายอรุณ ศลิปศร 865.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

41/2562 
ลว. 9 เม.ย.62 

4. ซื้อของรางวัลส าหรบัผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมแข่งขันเล่นเกมส์ และดอกไม้
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
สรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ 
(โครงการรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ) 

4,335.-  เฉพาะเจาะ
จง 

ธนิดา ช๊อปส์ 4,335.- ธนิดา ช๊อปส์ 4,335.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

42/2562 
ลว. 9 เม.ย.62 

 

5. 
 

ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 36 รายการ 
(กองการศึกษา) 

16,000.-  เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านเอพี ช็อบ 14,942.- 
 

ร้านเอพี ช็อบ 14,942.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

43/2562 
ลว. 10 เม.ย.62 

 
 
 
 



             แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่  7  เดือนพฤษภาคม  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. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 
รายการ 
(ส านักงานปลัด) 

4,763.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 4,763.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 4,763.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    45/2562 
ลว. 19 เม.ย.62 

7. 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 
(ส านักงานปลัด) 

3,636.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 3,636.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 4,636.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

44/2562 
ลว. 18 เม.ย.62 

8. จัดซื้อกรวยจราจร ขนาด 70 ซม.คาด
แถบสะท้อนแสง 2 แถบ จ านวน 10 
กรวย, แผงจราจร ขนาด 1.5 ม. 
จ านวน 2 แผง, ไฟทรงกลมแบบ LED 
จ านวน 2 อัน 

9,164.-  เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านปลาวาฬสื่อสาร 9,164 ร้านปลาวาฬสื่อสาร 9,464.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

46/2562 
ลว. 23 เม.ย.62 

9. ซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2562 
 

5,160.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,160.- นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,160.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    47/2562 
ลว.30 เม.ย. 62 

 
 
 
 
 



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่    7   เดือนพฤษภาคม  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 ใน
การประชุมสภาสมยัสามัญ สมัยที ่2 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 

2,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

36/2562 
ลว. 29 มี.ค.62 

2. จ้างประกอบอาหารและเครื่องดืม่ 
ส าหรับผู้สูงอายุ ประจ าเดือนเมษายน 
2562 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

37/2562 
ลว. 3 เม.ย.62 

3. จ้างประกอบอาหารและเครื่องดืม่ ใน
การประชุมสภาสมยัสามัญ สมัยที ่2 
ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562 

2,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

38/2562 
ลว. 9 เม.ย.62 

4. จ้างท าป้ายไวนิลขนาด 1x3 ม. จ านวน 
1 ป้าย 
(โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562) 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

39/2562 
ลว. 9 เม.ย.62 

5. จ้างเหมาเช่าเต็นท์จ านวน 1 หลัง และ
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นเวลา 7 
วัน ตาม 
(โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562) 

3,400.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิษณุ สินสง 3,400.- นายพิษณุ สินสง 3,400.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

40/2562 
ลว. 9 เม.ย.62 

 
 
 
 
 



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่    7   เดือนพฤษภาคม  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. จ้างท าป้านไวนิล ขนาด 1x3 ม. จ านวน 
1 ป้าย ตาม 
(โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ ปี 2562) 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

41/2562 
ลว. 9 เม.ย.62 

7. เช่าโต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ เวที และเครือ่ง
ขยายเสยีง 
(โครงการรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ) 

8,400.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิษณุ สินสง 8,400.- นายพิษณุ สินสง 8,400.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

42/2562 
ลว. 9 เม.ย.62 

8. จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับ
พระสงฆ์และผู้ร่วมงาน (ประกอบด้วย 
ข้าว กับข้าว ขนมหวาน) ตาม (โครงการ
รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ) 

4,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางระเบียบ เนยีมศร ี 4,000.- นางระเบียบ เนยีมศร ี 4,000 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

43/2562 
ลว. 9 เม.ย.62 

9. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงไร้
สาย รหสัพัสดุ 462-58-0013 

2,386.10  เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุญชุม จ ากัด   2,386.10 บริษัท บุญชุม จ ากัด   2,386.10 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

44/2562 
ลว. 22 เม.ย.62 

10. จ้างบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายใน
ส านักงาน อบต.หนองกระเจ็ด จ านวน 
5 เครื่อง 

12,100.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ดีดีซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส 

12,100.- ดีดีซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส 

12,100.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

45/2562 
ลว. 23 เม.ย.62 

 
 
 

 

 

 

 



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่    7   เดือนพฤษภาคม  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 

11. จ้างเพ่ือลงนามถวายพระพรและ
ข้อความเทิดทูลพระเกียรติน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว ฉบับท่ี 453 ประจ าวันท่ี 
1-15 พ.ค.62 

3,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

46/2562 
ลว. 25 เม.ย.62 

     
 
 
 
 
 


