
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 

.................................................................... 

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   3   เดอืนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
 
 
 

( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด



            แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจงในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  3  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนสิงหาคม 
2562 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  269 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  248 ฉบับ 

5,170.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,170.- นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,170.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    77/2562 
ลว. 31 กค.62 

2. 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมึก
พิมพ์ Fuji Xerox Docuprint CP305(
สีด า) จ านวน 2 กล่อง 
 

5,400.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 5,400.- เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 5,400.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

78/2562 
ลว. 2 ส.ค.62 

3. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 9 รายการ 
(กองการศึกษา) 

5,114.-  เฉพาะเจาะ
จง 

เอพี ช็อบ 5,114.- เอพี ช็อบ 
 

5,114.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

79/2562 
ลว. 2 ส.ค.62 

4. จัดซื้อสติ๊กเกอรส์ะท้อนแสง สเีหลอืง 
ขนาดความยาว 50 เมตร จ านวน 1 
ม้วน 

2,475.-  เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านปลาวาฬสื่อสาร 2,475.- ร้านปลาวาฬสื่อสาร 2,475.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

80/2562 
ลว. 2 ส.ค.62 

 

5. 
 

ซื้อน้ าดื่มชนิดแก้วและน้ าแข็ง 
(โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พันปีหลวง ประจ าปี 2562) 

180.-  เฉพาะเจาะ
จง 

นายอรุณ ศลิปศร 180.- 
 

นายอรุณ ศลิปศร 180.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

81/2562 
ลว. 7 ส.ค.62 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  3  เดือนกันยายน  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. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 
(โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พันปีหลวง ประจ าปี 2562) 

5,050.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เอพี ช็อบ 5,050.- เอพี ช็อบ 5,050.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    82/2562 
ลว. 7 ส.ค.62 

7. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ (กองช่าง) 

6,710.-  เฉพาะเจาะ
จง 

เบสเทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

6,710.- เบสเทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

6,710.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

83/2562 
ลว. 26 ส.ค.62 

8. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 20 
รายการ (กองช่าง) 

9,981.-  เฉพาะเจาะ
จง 

เอพี ช็อบ 9,981.- เอพี ช็อบ 9,981.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

84/2562 
ลว. 26 ส.ค.62 

9. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 24,604.-  เฉพาะเจาะ
จง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 24,604.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 24,604.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

85/2562 
ลว. 29 ส.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  3 เดือนกันยายน  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. จ้างประกอบอาหารและเครื่องดืม่ให้กับ
ผู้สูงอาย ุ
(โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562) 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.สงวน ธนูทอง 2,000.- น.ส.สงวน ธนูทอง 2,000 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

74/2562 
ลว. 2 ส.ค.62 

2. จ้างก าจัดขยะมลูฝอยภายในต าบลหนอง
กระเจด็ ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

10,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

75/2562 
ลว. 31 ก.ค.62 

3. จ้างประกอบอาหารและเครื่องดืม่ 
ส าหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่3 ครั้งท่ี2 ประจ าปี 2562 

2,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

76/2562 
ลว. 7 ส.ค.62 

4. จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร 
(โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พันปีหลวง ประจ าปี 2562) 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

76/2562 
ลว. 7 ส.ค.62 

5. จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในต าบล
หนองกระเจ็ด ปริมาณหินคลุกไมน่้อย
กว่า 230 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

99,360.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญรวม ทองมาก 99,360.- นายบุญรวม ทองมาก 99,360.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

77/2562 
ลว. 9 ส.ค.62 

 
 
 
 



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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่   3   เดือนกันยายน  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. จ้างประกอบอาหารและเครื่องดืม่ 
ส าหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2562 

2,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

78/2562 
ลว. 13 ส.ค.62 

7. จ้างส ารวจและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
อบต.หนองกระเจด็ 

23,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

มหาวิทยาลยัมหิดล 23,000.- มหาวิทยาลยัมหิดล 23,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

79/2562 
ลว. 15 ส.ค.62 

8. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ า คสล. ม.7 (ซ.3 
หน้าบ้านอาจารยบ์ุญเรือง )  
ต.หนองกระเจด็ 

328,500.- 321,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เพชรทราย 
คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด 

320,000.- บริษัท เพชรทราย 
คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด 

320,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/2562 
ลว. 13 ส.ค.62 

 
 

 

 

 

 


