
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

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

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด  จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบรายงานสรุปผล
การด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  8  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

                                                      
 

( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  8  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

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 าเดือนเมษายน
2563 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  261 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  240 ฉบับ 

5,010.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

    40/2563 
ลว. 31 มี.ค.63 

2. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4 
รายการ (กองช่าง) 

7,542.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อลร้าง 7,542.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 7,542.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

41/2563 
ลว. 7 เม.ย.63 

3. 
 

จัดซื้อแอลกอฮอล์ 75% ส าหรับลา้งมือ 
ขนาด 450 มล. จ านวน 10 ขวด ตาม
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3,200.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 3,200.- ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 3,200.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

42/2563 
ลว. 7 เม.ย.63 

4. 
 

จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับห้องเรยีนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซ่อง อบต.หนองกระเจ็ด 

29,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 29,500.- เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 29,500.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

43/2563 
ลว. 8 เม.ย.63 

 
 
 
 
 



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  8  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

5. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 
2 รายการ 

1,930.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,930.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,930.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    44/2563 
ลว.13 เม.ย.63 

6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 16 รายการ 
(ส านักปลัด) 

11,703.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 11,703.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 7,200.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

45/2563 
ลว.13 เม.ย.63 

7. 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 
รายการ  

2,160.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 2,160.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 2,160.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

46/2563 
ลว.13 เม.ย.63 

8. 
 

จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 8 
รายการ 

7,967.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 7,967.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 7,967.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

47/2563 
ลว.13 เม.ย.63 

 
 
 
 
 



             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  8  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

9. จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิอินฟราเรด 
ส าหรับวดัไข้ตามมาตรการป้องกันการ
ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จ านวน 1 เครื่อง 

2,800.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบสท์ เคมีคอล 
คอนโทรล 

2,800.- เบสท์ เคมีคอล 
คอนโทรล 

2,800.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    48/2563 
ลว.13 เม.ย.63 

10. จัดซื้อครภุัณฑเ์กษตร และวสัดุอุปกรณ์
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
รวมจ านวน 4 รายการ ตามมาตรการ
ป้องกันการระบาดของโรคตดิต่อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)  
- เครื่องพ่นยา ขนาด 25 ลิตร 
- น้ ายาฆ่าเช้ือ 1 ลติร  
- ชุดส าหรับฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือ 

27,450.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านดวงใจการเกษตร 27,450.- ร้านดวงใจการเกษตร 27,450.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

49/2563 
ลว.13 เม.ย.63 

11. 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ (ส านักปลดั)  

11,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 11,500.- เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 11,500.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

50/2563 
ลว.17 เม.ย.63 

 
 
 

 
 

 
 



 
            แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่  8  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
  

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู
ภายในต าบลหนองกระเจ็ด ประจ าเดือน
เมษายน 2563 

10,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

51/2563 
ลว. 31 มี.ค.63 

2. จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์ให้
ความรู้วิธีป้องกัน “ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)” ขนาด 1.20x2.40 
จ านวน 2 ป้าย พร้อมติดตั้ง 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 2,000.- ร้านสตางค์ บ้านลาด 2,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

52/2563 
ลว.23 เม.ย.63 

3. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่อง
ตักแต่งต้นไม้ หมายเลขครุภณัฑ์ 712-
58-0005 

1,200.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ขั้นเทพเกษตรภณัฑ ์ 1,200.- ขั้นเทพเกษตรภณัฑ ์ 1,200.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

53/2563 
ลว.23 เม.ย.63 

4. จ้างก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู
ภายในต าบลหนองกระเจ็ด ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563 

10,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

54/2563 
ลว. 30 เม.ย.63 

5. จ้างเหมาประกอบอาหารและเครือ่งดื่ม
ในการประชุมสภา สมัยสามญั สมยัที่ 2 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2563 

2,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

55/2563 
ลว.30 เม.ย.63 

 


