
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 
.................................................................... 

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   2   เดอืนกรกฎาคม   พ.ศ.  2562 

 
           
 

 
( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรอบเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่   2     เดือนกรกฎาคม  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 าเดือนมิถุนายน 
2562 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  259 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  240 ฉบับ 

4,990.-  เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน จิตศิร ิ 4,990.- นายบุญเตือน จิตศิร ิ 4,990.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    60/2562 
ลว.31 พ.ค..62 

2. 
 

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2562 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  268 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  248 ฉบับ 

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

    63/2562 
ลว.28  มิ.ย.62 

3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  6 รายการ 
(ส านักงานปลัด) 

9,600.-  เฉพาะเจาะจง เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

9,600.- เบส เทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

9,600.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

61/2562 
ลว. 6 มิ.ย.62 

 

4. 
 

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถ
มอร์เตอร์ไซด์ หมายเลขทะเบียน 1กฉ 
8355 เพชรบุรี  

1,860.-  เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร  
ลีชูวงศ์ 

1,860.- 
 

นางสาววิภาพร  
ลีชูวงศ์ 

1,860.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

62/2562 
ลว. 6 มิ.ย.62 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



             แบบ สขร.1 
 

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

วันที่    2    เดือนกรกฎาคม  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. จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาประตูบาน
กระจกเปดิ-ปิด เข้าท่ีท าการ อบต.
หนองกระเจ็ด 

25,348.30  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านประสิทธ์ิ
อลูมิเนียม 

25,348.30 ร้านประสิทธ์ิ
อลูมิเนียม 

25,348.30 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

52/2562 
ลว. 31 พ.ค.62 

2. จ้างประกอบอาหารและเครื่องดืม่ 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
ตามโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสงวน  
ธนูทอง 

2,000.- นางสาวสงวน  
ธนูทอง 

2,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

54/2562 
ลว. 5 มิ.ย.62 

3. จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน  
กค2877 

11,970.63  เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.อึ้งง่วนไต๋อีซูซุ
เซลล์ จ ากัด 

11,970.63 บ.อึ้งง่วนไต๋อีซูซุ
เซลล์ จ ากัด 

11,970.63 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

55/2562 
ลว. 28 พ.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            แบบ สขร.1 
 

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

วันที่   2    เดือนกรกฎาคม  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 

4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต ซ.1 ม.5 บ้านห้วย
ชะอ้อม 

392,000.- 394,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.โชคสุพร การโยธา 
จ ากัด 

392,000.- บ.โชคสุพร การโยธา 
จ ากัด 

392,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/2562 
ลว. 29 พ.ค.62 

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.2 (ซอยบา้น ส.อบต.
พรรณี – บ้านผู้ใหญ่เตือน) 

278,500.- 278,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.เพชรทราย คอร์
เปอร์เรชั่น จ ากดั 

278,000.- บ.เพชรทราย คอร์
เปอร์เรชั่น จ ากดั 

278,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/2562 
ลว. 4 มิ.ย.62 

6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.1 (ซอย 6 ) 

101,000.- 101,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.เพชรทราย คอร์
เปอร์เรชั่น จ ากดั 

100,500.- บ.เพชรทราย คอร์
เปอร์เรชั่น จ ากดั 

100,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/2562 
ลว. 4 มิ.ย.62 

7. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต ม.8 (สายหนา้ศาลา
ประจ าหมู่บ้าน) 

499,000.- 502,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.แหวนวัฒนา จ ากัด 498,000.- บ.แหวนวัฒนา จ ากัด 498,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

7/2562 
ลว. 5 มิ.ย.62 

 
 
 

 

    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


