
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 

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

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
 
 

( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด



            แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจงในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน 
2562 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  261 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  240 ฉบับ 

5,010.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเตือน 
จิตศิร ิ

5,010.- นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,010.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    86/2562 
ลว. 30 ส.ค.62 

2. 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15 
รายการ (ส านักงานปลัด) 
 

11,040.-  เฉพาะเจาะจง เอพี ช็อบ 11,040.- เอพี ช็อบ 11,040.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

88/2562 
ลว. 5 ก.ย.62 

3. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 20 รายการ 
(ส านักงานปลัด) 

16,415.-  เฉพาะเจาะจง เอพี ช็อบ 16,415.- เอพี ช็อบ 
 

16,415.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

89/2562 
ลว. 9 ก.ย.62 

4. จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 4 รายการ เพื่อซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ทะเบยีน 1 กฉ 8345 
พบ. 

1,460.-  เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร  
ลีชูวงศ์ 

1,460.- นางสาววิภาพร  ลีชูวงศ ์ 1,460.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

90/2562 
ลว. 18 ก.ย.62 

 

5. 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานคราว จ านวน 3 
รายการ (ส านักงานปลัด) 

3,725.-  เฉพาะเจาะจง อรุณไฟฟ้า-
ก่อสร้าง 

3,725.- 
 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 3,725.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

91/2562 
ลว. 18 ก.ย.62 



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

วันที่  1  เดือนตุลาคม  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. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 
(ส านักงานปลัด) 

5,759.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 5,759.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 5,759.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    92/2562 
ลว. 18 ก.ย.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  1 เดือนตุลาคม  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. จ้างก าจัดขยะมลูฝอยภายในต าบลหนอง
กระเจด็ ประจ าเดือนกันยายน 2562 

10,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

80/2562 
ลว. 30 ส.ค.62 

2. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิธีการ
คัดแยกขยะในพ้ืนท่ี ต.หนองกระเจ็ด 
ขนาด 1.5x3 เมตร จ านวน 4 ปา้ย 
พร้อมติดตั้ง 

6,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 6,000.- ร้านสตางค์ บ้านลาด 6,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

81/2562 
ลว. 3 ก.ย.62 

3. จ้างประกอบอาหารและเครื่องดืม่ 
ส าหรับผู้สูงอายุ ประจ าเดือนกันยายน 
2562  
(ตามโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ) 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

82/2562 
ลว. 5 ก.ย.62 

4. จ้างท าป้ายรณรงค์การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ป้าย 

3,400.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 3,400.- ร้านสตางค์ บ้านลาด 3,400.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

83/2562 
ลว. 17 ก.ย.62 

5. จ้างออกแบบ รับออกแบบและค านวณ
ราคางานก่อสรา้ง โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 

90,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเกรียงไกร จันทร์
กระจ่าง 

90,000.- นายเกรียงไกร จันทร์
กระจ่าง 

90,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

84/2562 
ลว. 26 ก.ย.62 

 
 
 

 



 

 


