
 
สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคา 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (สนง.ปลดั) 
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
จัดซื้อน้ าดื่มช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 
จัดซื้อวัสดุถังดับเพลิงผงเคมีชนิดแห้ง
ขนาดบรรจุ 15 ปอนด ์
จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถยนต์
ส่วนกลาง 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องจดบันทึกเลข
มาตร(โทรศัพท์) 
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะมลู
ฝอย  
จดัจ้างซ่อมบ ารุงรถกู้ภัย (รถพยาบาล) 
 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 

16,295.- 
490.- 

 
1,950.- 

11,000.- 
 

10,364.02 
 

15,000.- 
16,000.- 

 
8,079.57 

 
9,610.74 

 
128,207.- 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 

บ.เท็น 2009 จ ากัด 
โรงพิมพ์ชะอวดการพิมพ ์
 
นายประเสริฐ  เพ็งแก้ว 
ร้าน พีที.คอม  
 
บ.โตโยต้าเมืองคอน 
สาขาชะอวด 
ร้านเมืองทองเคหะภัณฑ ์
ร้านอรุณศร ี
 
บ.อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 
 
บ.โตโยต้าเมืองคอน 
สาขาชะอวด 
ร้าน บ.หนูทับการเกษตร 

16,295.- 
490.- 

 
1,950.- 

11,000.- 
 

10,364.02 
 

15,000.- 
16,000.- 

 
8,079.57 

 
9,610.74 

 
128,207.- 

บ.เท็น 2009 จ ากัด 
โรงพิมพ์ชะอวดการพิมพ ์
 
นายประเสริฐ  เพ็งแก้ว 
ร้านพีที.คอม 
 
บ.โตโยต้าเมืองคอน  
สาขาชะอวด 
ร้านเมืองทองเคหะภัณฑ ์
ร้านอรุณศร ี
 
บ.อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ 
จ ากัด 
บ.โตโยต้าเมืองคอน 
สาขาชะอวด 
ร้าน บ.หนูทับการเกษตร 
 

16,295.- 
490.- 

 
1,950.- 

11,000.- 
 

10,364.02 
 

15,000.- 
16,000.- 

 
8,079.57 

 
9,610.74 

 
128,207.- 

เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 

 
 
(ลงช่ือ)…………………………… ผู้จดัท า                   (ลงช่ือ)………………………..………ผู้รายงาน 

        (นางจิระภา  มีประไพ)                          (นายไชยา  กรรไพเราะ) 
               เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน   2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคา 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 
 

จัดซือ้วัสดุก่อสร้างปูนขาวบดละเอยีด 
 
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะมลู
ฝอย 
จัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอ้ง
ประชุมเป็นอาคารส านักงาน 
จัดจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 

1,400.- 
 

2,120.- 
 

509,000.- 
 

40,833.35 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ศรีจันทรเ์ซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
 
อู่ อารีการช่าง 
 
หจก.บุญสิทธ์ิ เอ็นจเินียริ่ง 
 
น.ส.อนันตยา  เนยีมอยู ่

1,400.- 
 

2,120.- 
 

499,000.- 
 

40,833.35 

หจก.ศรีจันทรเ์ซ็นเตอร์ 
เซอร์วิส 
อู่ อารีการช่าง 
 
หจก.บุญสิทธ์ิ เอ็นจเินียริ่ง 
 
น.ส.อนันตยา  เนยีมอยู ่

1,400.- 
 

2,120.- 
 

499,000.- 
 

40,833.35 

เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 

 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………… ผู้จดัท า                   (ลงช่ือ)………………………..………ผู้รายงาน 
        (นางจิระภา  มีประไพ)                          (นายไชยา  กรรไพเราะ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

ประจ าเดือนเมษายน    2565 
 

ล าดับที ่ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาท่ี 
พิจารณาคัดเลือก 

วงเงินต่ าหรือสูงกว่า 
ราคากลาง (-สูง) (+ต่ า) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 189,852.- 189,852.- 189,852.- -  
2 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 71,497.68 71,497.68 71,497.68 -  
3 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก       
4 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก       
5 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์       
6 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 508,700.- 509,000.- 499,000.- +10,000.-  
7 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา       
        
 รวม 14 770,049.68 770,349.68 760,349.68 +10,000.-  

 
 ได้น าข้อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจา้งแบบ สรร.1 (ประจ าเดือนเมษายน   2565) 
 ( / ) เผยแพร่ เมื่อวันที ่ 2  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2565  โดยวิธปีิดประกาศ 
 (   ) ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สรร.1 เผยแพร่ สาเหตุเพราะ……………………………….. 
 
               

      (ลงช่ือ)………………………..………ผู้รายงาน 
                        (นายไชยา  กรรไพเราะ) 
                                                           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                           แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
วันที่...2.....เดือน.....พฤษภาคม.........พ.ศ.......2565......... 

 
ล า 

ดับที่ 

 
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สนง.ปลัด) 16,295.- 16,295.- เฉพาะเจาะจง บ.เท็น 2009 จ ากัด 16,295.- บ.เท็น 2009 จ ากัด 16,295.- เสนอราคารายเดียว 54/2565 5 เม.ย.65 
2 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 490.- 490.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชะอวดการพิมพ์ 490.- โรงพิมพ์ชะอวดการพิมพ์ 490.- เสนอราคารายเดียว 55/2565 8 เม.ย.65 
3 จัดซื้อน้ าด่ืมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1,950.- 1,950.- เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐฐ  เพ็งแก้ว 1,950.- นายประเสร็ฐ เพ็งแก้ว 1,950.- เสนอราคารายเดียว 56/2565 8 เม.ย.65 
4 จัดซื้อวัสดุถังดับเพลิงผงเคมีชนิดแห้งขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ 11,000.- 11,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน พีที.คอม 11,000.- ร้าน พีที.คอม 11,000.- เสนอราคารายเดียว 57/2565 8 เม.ย.65 

5 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 10,364.02 10,364.02 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองคอน ชะอวด 10,364.02 บ.โตโยต้าเมืองคอน ชะอวด 10,364.02 เสนอราคารายเดียว 58/2565 8 เม.ย.65 
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองเคหะภัณฑ์ 15,000.- ร้านเมืองทองเคหะภัณฑ์ 15,000.- เสนอราคารายเดียว 59/2565 8 เม.ย.65 
7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจดบันทึกเลขมาตร (โทรศพัท์) 16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณศรี 16,000.- ร้านอรุณศรี 16,000.- เสนอราคารายเดียว 60/2565 26เม.ย.65 
8 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย 8,079.57 8,079.57 เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ 8,079.57 บ.อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ 8,079.57 เสนอราคารายเดียว 61/2565 27 เม.ย.65 
9 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถกู้ภัย (รถพยาบาล) 9,610.74 9,610.74 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองคอน ชะอวด 9,610.74 บ.โตโยต้าเมืองคอน ชะอวด 9,610.74 เสนอราคารายเดียว 62/2565 27 เม.ย.65 
10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 128,207.- 128,207.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บ.หนูทับการเกษตร 128,207.- ร้าน บ.หนูทับการเกษตร 128,207.- เสนอราคารายเดียว 63/2565 27 เม.ย.65 

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนขาวบดละเอียด 1,400.- 1,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีจันทร์เซ็นเตอร์ 1,400.- หจก.ศรีจันทร์เซ็นเตอร์ 1,400.- เสนอราคารายเดียว 64/2565 28 เม.ย.65 
     เชอร์วิส  เซอร์วิส    

12 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย 2,120.- 2,120.- เฉพาะเจาะจง อู่.อารีการช่าง 2,120.- อู่.อารีการช่าง 2,120.- เสนอราคารายเดียว 65/2565 28เม.ย.65 

13 จัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคาร 509,000.- 509,000.- ประกวดราคา หจก.บุญสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง 499,000.- หจก.บุญสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง 499,000.- เสนอราคารายเดียว 45/2565 4 เม.ย.65 

 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   อิเล็กทรอนิกส์       

    (e-bidding)       
14 จัดจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยปฏิบัติ 40,833.35 40,833.35 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนันตยา เนียมอยู่ 40,833.35 น.ส.อนันตยา เนียมอยู่ 40,833.35 เสนอราคารายเดียว 46/2565 5 เม.ย.65 
 การฉุกเฉิน          
           
           
           
           
           

 
 


