
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 

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

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   15  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 
 

                                                     
 

( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด



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

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ 15  เดือนกรกฎาคม  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 าเดือนมิถนุายน 
2563 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  261 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  240 ฉบับ 

5,010.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

    56/2563 
ลว.29 พค.63 

2. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 15 
รายการ (กองการศึกษา) 

11,491.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เซ็นเตอร์พ ี 11,491.- เซ็นเตอร์พ ี 11,491.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

57/2563 
ลว. 2 มิย.63 

3. 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 11 
รายการ (กองคลัง) 

1,900.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เซ็นเตอร์พ ี 1,900.- เซ็นเตอร์พ ี 1,900.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

58/2563 
ลว. 8 มิย.63 

4. 
 

จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5  
รายการ (ส านักปลดั) 

1,816.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,816.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,816.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

59/2563 
ลว. 9 มิ.ย.63 

 
 
 
 
 



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

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  15  เดือนกรกฎาคม  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. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 900.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายฉัตรชัย ตู้จินดา 900.- นายฉัตรชัย ตู้จินดา 900.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    60/2563 
ลว. 9 มิย.63 

6. จัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง  
ตามโครงการรณรงค์ก าจัดขยะภายใน
ต าบล (จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ) 
ครั้งท่ี 7 ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

250.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอรุณ ศลิปศร 250.- นายอรุณ ศลิปศร 250.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

61/2563 
ลว. 17 มิย.63 

7. 
 

จัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง ตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่อง
อุปโภคและบรโิภคให้กับผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ประจ าปี 2563 

590.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอรุณ ศลิปศร 590.- นายอรุณ ศลิปศร 590.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

63/2563 
ลว. 24 มิย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                    แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่  15  เดือนกรกฎาคม  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 

8. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
รายการ (กองคลัง) 

6,200.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 6,200.- เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 6,200.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    62/2563 
ลว. 24 มิย.63 

9. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
รายการ (กองการศึกษา) 

17,800.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 17,800.- เบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ 17,800.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

63/2563 
ลว. 29 มิย.63 

10. จัดซื้อเครื่องอุปโภคบรโิภค จ านวน 40 
ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กบัผู้
ด้อมโอกาสทางสังคมและครอบครวัผู้มี
รายได้น้อย 

36,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 36,000.- ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 36,000.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    64/2563 
ลว. 30 มิย.63 

11. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2563 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  267 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  248 ฉบับ 

5,150.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,150.- นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,150.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

65/2563 
ลว. 30 มิย.63 

 
 
 
 



                                                 แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  15  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

  

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. เช่าเต็นท์ จ านวน 4 หลัง ตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่อง
อุปโภคและบรโิภคให้กับผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ประจ าปี 2563 

2,400.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิษณุ  สินสง 2,400.- นายพิษณุ  สินสง 2,400.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

61/2563 
ลว. 24 มิย.63 

2. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 
1x3 ม. ตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคและ
บริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และครอบครัวผูม้ีรายได้น้อย ประจ าปี 
2563 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

62/2563 
ลว. 24 มิย.63 

3. จ้างก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู
ภายในต าบลหนองกระเจ็ด ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2563 

10,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

62/2563 
ลว. 30 มิย.63 

4. โครงการก่อสร้างถนนจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 7 (ซอย 3 ต่อจากเดิม) 
ต.หนองกระเจด็ 

258,000.- 258,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ธนภัทร รุ่งเรือง 
ก่อสร้าง 

258,000 หจก.ธนภัทร 
รุ่งเรือง ก่อสร้าง 

258,000 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/2563 
ลว. 22 มิย.63 

 

       


