
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 
.................................................................... 

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่    6    เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2562 

 

           
 

( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจงในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  6   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษายน 
2562 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  258 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  240 ฉบับ 

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

    47-2562 
ลว.30 เม.ย.62 

2. 
 

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 9 
รายการ 
 

5,150.-  เฉพาะเจาะจง อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 5,150.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 5,150.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

48/2562 
ลว. 2 พ.ค.62 

3. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ
น้ ามันเครื่อง #10พ-30 จ านวน 1 แก
ลอน ส าหรบัรถยนตบ์รรทุกขยะ 81-
6009 พบ 

1,050.-  เฉพาะเจาะจง อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,050.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,050.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

49/2562 
ลว. 2 พ.ค.62 

4. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์ 
Fuji Xerox Docuprint CP305d 

14,700.-  เฉพาะเจาะจง เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

14,700.- เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

14,700.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

50/2562 
ลว. 3 พ.ค.62 

 

5. 
 

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถ
มอร์เตอร์ไซด์ หมายเลขทะเบียน 1กฉ 
8355 เพชรบุรี จ านวน 3 รายการ 

510.-  เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร ลีชู
วงศ์ 

510.- 
 

นางสาววิภาพร  
ลีชูวงศ์ 

510.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

51/2562 
ลว. 3 พ.ค.62 

 
 
 
 
 



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

วันที่  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

6. ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 
571 ขวด 

17,130.-  เฉพาะเจาะจง ที.เว็ต มารเ์ก็ตติ้ง 
กรุ๊ป 

17,130.- ที.เว็ต มารเ์ก็ตติ้ง กรุ๊ป 17,130.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    52/2562 
ลว. 3 พ.ค.62 

7. 
 

ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 7,987.-  เฉพาะเจาะจง เอพี ช็อบ 7,987.- เอพี ช็อบ 7,987.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

49/2562 
ลว. 2 พ.ค.62 

8. ซื้อยางรถยนต์และหม้อแบตเตอรี่ 
ส าหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-6009 พบ. 

47,800.-  เฉพาะเจาะจง เบ๊ เจรญิการยาง 47,800.- เบ๊ เจรญิการยาง 47,800.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

53/2562 
ลว. 13 พ.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

9. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 
รายการ 

1,570.-  เฉพาะเจาะจง เอพี ช็อบ 1,570.- เอพี ช็อบ 1,570.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    54/2562 
ลว. 13 พ.ค.62 

10. 
 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 53 ชุดๆละ25 บาท 
(โครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนังงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ อบต. 
ประจ าปี 2562) 

1,325.-  เฉพาะเจาะจง เอพี ช็อบ 1,325.- เอพี ช็อบ 1,325.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

56/2562 
ลว. 24 พ.ค.62 

11. ซื้อวัสดุส านักงานเพื่อจัดสถานท่ีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภเิษก พุทธศักราช 2562 

2,780.-  เฉพาะเจาะจง เอพี ช็อบ 2,780.- เอพี ช็อบ 2,780.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

57/2562 
ลว. 28 พ.ค.62 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  6   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

12 ซื้อวัสดุส านักงาน เนื่องในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562 

1,100.-  เฉพาะเจาะจง เอพี ช็อบ 1,100.- เอพี ช็อบ 1,100.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    58/2562 
ลว. 28 พ.ค.62 

13. 
 

ซื้อผงหมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องถ่าย
เอกสาร ยี่ห้อ Kyocera TK-7119 
หมายเลขครภุัณฑ์ 417-55-0002 
จ านวน 2 กล่อง 

8,400.-  เฉพาะเจาะจง เพชรบุรี ก๊อปป้ี
เซ็นเตอร ์

8,400.- เพชรบุรี ก๊อปปี้
เซ็นเตอร ์

8,400.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

59/2562 
ลว. 29 พ.ค.62 

14. ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอรไ์รส ์และ
อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ประจ าภาค
เรียนที่ 1/2562 
ตั้งแต่ 21 พ.ค.2562–15 ต.ค.2562 

201,727.60  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-
ชะอ า ห้วยทราย 

201,727.60 สหกรณ์โคนม-
ชะอ า ห้วยทราย 

201,727.60 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/2562 
ลว. 21 พ.ค.62 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่    31   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  
(ตามโครงการพัฒนาชีวิตผูสู้งอายุ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562) 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

47/2562 
ลว. 3 พ.ค.62 

2. จ้างด าเนินการซ่อมแซมรถดับเพลงิของ 
อบต.หนองกระเจด็ หมายเลขทะเบียน 
บพ-9018 เพชรบรุ ี

1,800.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเอกณพงศ์ เจริญ
ประภาศร ี

1,800.- นายเอกณพงศ์ เจริญ
ประภาศร ี

1,800.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

48/2562 
ลว. 22 พ.ค.62 

3. จ้างท าป้ายไวนิลขนาด 1x3 ม. จ านวน 
1 ป้าย 
(โครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนังงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ อบต. 
ประจ าปี 2562) 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

49/2562 
ลว. 24 พ.ค.62 

4. จ้างประกอบอาหารและเครื่อมดื่ม 
ส าหรับผู้เจา้ร่วมโครงการอบรม
เสรมิสร้างมาตรฐานคณุธรรมจรยิธรรม 
เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนังงานส่วนต าบลและพนกังาน
จ้างของ อบต. ประจ าปี 2562 

5,300.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางระเบียบ เนยีมศร ี 5,300.- นางระเบียบ เนยีมศร ี 5,300.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

50/2562 
ลว. 24 พ.ค.62 

 



 
 
 

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

วันที่    6   เดือนมิถุนายน  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 

5. จัดท าป้ายพระฉายาลักษณส์มเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ ที่ 3 
มิถุนายน  2562 ขนาด 1.20 x 2.40 
เมตร  จ านวน 1 ป้าย 

1,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 1,000.- ร้านสตางค์ บ้านลาด 1,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

51/2562 
ลว. 28 พ.ค.62 

 
 
 

 

    
 


