
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 

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

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  7  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563 

                                                      
( นายจ ารัส เมืองถาวร ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด



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

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  7  เดือนสิงหาคม  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. 
 

จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 
370 ถุง 

19,980.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

จ าหรัด สอดศร ี 19,980.- จ าหรัด สอดศร ี 19,980.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

66/2563 
ลว. 2 กค.63 

2. จัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนและวสัดุ
การศึกษา จ านวน 14 ชุด ตามโครงการ
ช่วยเหลือนักเรยีนโดยมอบเครื่องแบบ
นักเรียนและวัสดุการศึกษาที่จ าเปน็
ให้กับนักเรียนที่ยากจน 

8,750.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสุชิน  วาดเขียน 8,750.- นางสุชิน  วาดเขียน 8,750.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

67/2563 
ลว. 2 กค.63 

3. 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 9 
รายการ (กองช่าง) 

17,300.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบส เทคโนโลยี เซอร์วสิ 17,300.- เบส เทคโนโลยี เซอร์วสิ 17,300.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

68/2563 
ลว. 10 กค.63 

4. 
 

จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 
2 รายการ 

4,910.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 4,910.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 4,910.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

69/2563 
ลว. 13 กค.63 

 
 
 
 
 



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

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ 7  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

5. จัดซื้อเอ็นตดัหญ้าแบบเส้นเหลีย่ม 
จ านวน 1 ม้วน ส าหรับใช้ในภารกจิของ 
อบต. 

1,850.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,850.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,850.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    70/2563 
ลว. 13 กค.63 

6. จัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 
ส าหรับรถดับเพลิงอเนกประสงค์ของ 
อบต.หนองกระเจด็ หมายเลขทะเบียน 
บพ-9018 เพชรบรุี จ านวน 2 ลกู 

6,800.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

เบ๊เจรญิ การยาง 6,800.- เบ๊เจรญิ การยาง 6,800.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

71/2563 
ลว. 17 กค.63 

7. 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรบัผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 54 ชุด (แฟ้มอ่อน 
สมุดปกอ่อน ปากกา) ตามโครงการ
อบรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ประจ าปี 2563 

1,350.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 1,350.- ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 1,350.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

72/2563 
ลว. 17 กค.63 

8. 
 

จัดซื้อเครื่องเขยีนและอุปกรณ์(ถุงผ้า 
สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ) จ านวน 
113 ชุด ชุดละ 50 บาท ตามโครงการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับ
โรงเรียนมนเขต อบต.หนองกระเจด็ 

5,650.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 5,650.- ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 5,650.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

73/2563 
ลว. 20 กค.63 

 
 
 
 
 



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

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  7  เดือนสิงหาคม  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. จัดซื้อน้ าดื่มชนิดแก้ว จ านวน 18 ลัง 
ตามโครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา รชักาล
ที่ 10 

1,260.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอรุณ ศลิปศร 1,260.- นายอรุณ ศลิปศร 1,260.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    74/2563 
ลว. 20 กค.63 

10. จัดซื้อน้ ามันหล่อลื่น (น้ ามัน 2T) จ านวน 
8 ลิตร ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10 

1,160.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,160.- อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,160.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    76/2563 
ลว. 20 กค.63 

11. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 80 ลิตร  
ตามโครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา รชักาล
ที่ 10 

1,768.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตร  
บ้านลาด 

1,768.- สหกรณ์การเกษตร  
บ้านลาด 

1,768.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

77/2563 
ลว. 20 กค.63 

12. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนสงิหาคม 
2563 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  268 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์มติชน  248 ฉบับ 

5,160.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,160.- นายบุญเตือน จิตศิร ิ 5,160.- - เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

78/2563 
ลว. 31 กค.63 

 
 
 
 
 



  
           แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่  7  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 
ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
13. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 5 

รายการ (ส านักปลดั) 
18,700.-  เฉพาะ 

เจาะจง 
เบสเทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

18,700.- เบสเทคโนโลยี 
เซอร์วิส 

18,700.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    79/2563 
ลว. 31 กค.63 

14. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 27 
รายการ (กองช่าง) 

9,414.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 9,414.- ร้านเซ็นเตอร์ พ ี 9,414.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    80/2563 
ลว. 31 กค.63 

15. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมพาส
เจอร์ไรส์ และนม ยู เอส ที ประจ าปี
การศึกษา 1/2563 ระหว่างวันท่ี 1 
กค.63-26 พย.63 

164,811.66
.- 

 เฉพาะ 
เจาะจง 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบรุ ี

164,811.66.- วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบรุ ี

164,811.66.- -  เป็นผู้เสนอ
ราคาเพียงราย
เดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

    08/2563 
ลว. 30 มิย.63 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  7  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 

  

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาตรวจเช็คเพื่อบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ 
บพ 9018 ตามระยะการใช้งาน 

5,240.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ชัยรัชการ จ ากัด 5,240.- บ.ชัยรัชการ จ ากัด 5,240.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

63/2563 
ลว. 29 มิย.63 

2. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 
1x3 ม. จ านวน 1 ป้าย ตามโครงการ
ช่วยเหลือนักเรยีนโดยมอบเครื่องแบบ
นักเรียนและวัสดุการศึกษาที่จ าเปน็
ให้กับนักเรียนที่ยากจน 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 600.- ร้านสตางค์  
บ้านลาด 

600.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

64/2563 
ลว. 1 กค.63 

3. จ้างประกอบอาหารและน้ าดื่มให้กับ
ผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2563 

2,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสงวน ธนูทอง 2,000.- นางสาวสงวน  
ธนูทอง 

2,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

65/2563 
ลว. 2 กค.63 

5. จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องพ่น
หมอกควัน จ านวน 3 เครื่อง 

43,094.25.
- 

 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ. ทีเอสเอ็น เซอร์วสิ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

43,094.25.
- 

บ. ทีเอสเอ็น 
เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

43,094.25.
- 

- เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

67/2563 
ลว. 13 กค.63 

4. จ้างเพื่อร่วมลงข้อความถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

3,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.หนังสือพิมพ์ 
เพชรภูมิ จ ากัด 

3,500.- บ.หนังสือพิมพ์
เพชรภูมิ จ ากัด 

3,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

66/2563 
ลว. 13 กค.63 

 

 

 

 



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

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  7  เดือนสิงหาคม  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 

6. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 
1x3 ม. จ านวน 1 ป้าย ตามโครงการ
อบรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ประจ าปี 2563 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

68/2563 
ลว. 16 กค.63 

7. จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม, 
อาหารกลางวันและน้ าดืม่ ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 54 คน ตาม
โครงการอบรมเสริมสรา้งมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2563 

5,400.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสมวย เนียมศร ี 5,400.- นางสมวย เนียมศร ี 5,400.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

69/2563 
ลว. 17 กค.63 

8. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 
1x3 ม. จ านวน 1 ป้าย ตามโครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะใหก้ับ
โรงเรียนมนเขต อบต.หนองกระเจด็ 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

70/2563 
ลว. 20 กค.63 

10. จ้างเหมาจดัสถานท่ีปล่อยพันธ์ปลา ตาม
โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

2,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเกรียงไกร  
เนียมศร ี

2,500.- นายเกรียงไกร  
เนียมศร ี

2,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

72/2563 
ลว. 13 กค.63 

9. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 
1x3 ม. จ านวน 1 ป้าย ตามโครงการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

600.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

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

71/2563 
ลว. 20 กค.63 

 

 
 



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

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด    อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  7  เดือนสิงหาคม  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 

11. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 
7x10 ม. พร้อมติดตั้ง ตราสญัลักษณ์ ร.
10 ตราสัญลักษณ์ สมเดจ็พระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี

46,500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสตางค์ บ้านลาด 46,500.- ร้านสตางค์ บ้านลาด 46,500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

73/2563 
ลว. 21 กค.63 

12. เช่าเต็นท์ขนาดเล็ก จ านวน 3 หลงั ตาม
โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

500.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิษณุ สินสง 500.- นายพิษณุ สินสง 500.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

73/2563 
ลว. 21 กค.63 

13. จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครือ่งดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 113 
คน 1 มื้อๆละ 25 บาท ตามโครงการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับ
โรงเรียนมนเขต อบต.หนองกระเจด็ 

2,825.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสมวย เนียมศร ี 2,825.- นางสมวย เนียมศร ี 2,825.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

74/2563 
ลว. 24 กค.63 

14. จ้างก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู
ภายในต าบลหนองกระเจ็ด ประจ าเดือน
สิงหาคม 2563 

10,000.-  เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จ ากดั 

10,000.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

75/2563 
ลว. 31 กค.63 

15. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายใน
ต าบลหนองกระเจ็ด ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 347.22 ลบ.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 

150,000.- 149,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายธนานันต์   
ช่ืนอารมณ ์

149,900.- นายธนานันต์   
ช่ืนอารมณ ์

149,900.- - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

7/2563 
ลว. 24 กค.63 

 

            


