
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 
.................................................................... 

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  7  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2562 

 
           
 

 
( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจงในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  7  เดือนพฤศจิกายน  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. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน 
2562 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  269 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  248 ฉบับ 

5,170.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

    1/2563 
ลว. 1 ต.ค.62 

2. 
 

จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน
และผูม้าตดิต่อราชการ อบต.หนองกระ
เจ็ด ตั้งแต่ เดือน ต.ค.62-ก.ย.63 
-น้ าดื่มชนิดถัง   3 ถัง / เดือน 
-น้ าดื่มชนิดลัง   7 ลัง / เดือน 
(เบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน) 

6,240.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอรุณ  ศลิปศร 6,240.- นายอรุณ  ศลิปศร 6,240.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/2563 
ลว. 1 ต.ค.62 

3. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่ 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 
(เบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน) 

130,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด 

130,000.- สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด 

130,000.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/2563 
ลว. 1 ต.ค.62 

4. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
รายการ (ส านักปลดั) 

21,650.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 21,650.- เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 21,650.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/2563 
ลว. 16 ต.ค.62 

 

5. 
 

จัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน  
กค 2977 เพชรบรุี  จ านวน 2 รายการ 

7,120.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบ๊เจรญิ การยาง 7,120.- 
 

เบ๊เจรญิ การยาง 7,120.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/2563 
ลว. 21 ต.ค.62 



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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  7 เดือนพฤศจิกายน  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. จัดซื้อน้ าดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
รณรงค์ก าจัดขยะภายในต าบล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
(ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – เดือนก.ย.63) 
(เบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน) 

2,520.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอรุณ  ศลิปศร 2,520.- นายอรุณ  ศลิปศร 2,520.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    6/2563 
ลว. 22 ต.ค.62 

7. จัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง  
ตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เสรมิสร้างความสามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด ครั้งท่ี 12 

2,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอรุณ  ศลิปศร 2,500.- นายอรุณ  ศลิปศร 2,500.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    7/2563 
ลว. 28 ต.ค.62 

8. จัดซื้อถ้วยรางวัล ชุดกีฬาส าหรับนกักีฬา 
ถุงเท้าและอุปกรณ์การแข่งขัน 
ตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เสรมิสร้างความสามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด ครั้งท่ี 12 

19,200.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

สามชัยสปอร์ต 19,200.- สามชัยสปอร์ต 19,200.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    8/2563 
ลว. 28 ต.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  7 เดือนพฤศจิกายน  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 ุ
ตามโครงการพัฒนาคณุภาพชิวิต
ผู้สูงอายุ ประจ าเดือนตุลาคม 2562 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

1/2563 
ลว. 2 ค.ต.62 

2. จ้างก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู
ภายในต าบลหนองกระเจ็ด ประจ าเดือน
ตุลาคม 2562 

10,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/2563 
ลว. 1 ต.ค.62 

3. จ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ ภายในส านักงาน 
อบต.หนองกระเจด็ จ านวน 8 เครื่อง 

37,022.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ดีดี ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส 

37,022.- ดีดี ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส 

37,022.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/2563 
ลว. 17 ต.ค.62 

4. จ้างท าพวงมาลา เนื่องในพิธีบ าเพ็ญกุศล
และพิธีน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 13 ต.ค.62 

1,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเพื่อศิลปโ์ฆษณา 1,000.- ร้านเพื่อศิลปโ์ฆษณา 1,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/2563 
ลว. 10 ต.ค.62 

5. จ้างท าพวงมาลา เนื่องในพิธีบ าเพ็ญกุศล
และพิธีน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี 23 ต.ค.62 

1,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเพื่อศิลปโ์ฆษณา 1,000.- ร้านเพื่อศิลปโ์ฆษณา 1,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/2563 
ลว. 21 ต.ค.62 

 
 
 

 



                    แบบ สขร.1 

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

วันที่  7 เดือนพฤศจิกายน  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. จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถดับเพลงิ 
หมายเลขทะเบียน 9018 พบ. 
หมายเลขครภุัณฑ์ 002-60-0001 

5,015.09.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ชัยรัชการ จ. 5,015.09.- บ.ชัยรัชการ จ. 5,015.09.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/2563 
ลว. 17 ต.ค.62 

7. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
รณรงค์ก าจัดขยะภายในต าบล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์บ้านลาด 600.- ร้านสตางค์บ้านลาด 600.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

7/2563 
ลว. 22 ต.ค.62 

8. จ้างเหมาท าสนามแข่งขันกีฬา 
ตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เสรมิสร้างความสามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด ครั้งท่ี 12 

3,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายฉลอง ศิลปศร 3,000.- นายฉลอง ศิลปศร 3,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/2563 
ลว. 28 ต.ค.62 

9. จ้างเหมาเช่าเครื่องเสยีง จ านวน 1 ชุด 
ตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เสรมิสร้างความสามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด ครั้งท่ี 12 

1,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสวัสดิ์ ทรัพย์ศลิ 1,500.- นายสวัสด์ ทรัพย์ศลิ 1,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/2563 
ลว. 28 ต.ค.62 

10. จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จ านวน 2 หลัง 
ตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เสรมิสร้างความสามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด ครั้งท่ี 12 

1,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิษณุ สินสง 1,000.- นายพิษณุ สินสง 1,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/2563 
ลว. 28 ต.ค.62 

11. จ้างท าป้านไวนิลประชาสมัพันธ์  
ตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เสรมิสร้างความสามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด ครั้งท่ี 12 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์บ้านลาด 600.- ร้านสตางค์บ้านลาด 600.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/2563 
ลว. 28 ต.ค.62 

 



 


