
 
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกนัยายน  2562 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
การเสนอราคา การพิจารณา 

เหตผุลท่ีคดัเลือก 
ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

จดัซ้ือถงัดบัเพลิง ขนาด 5 ปอนด ์
จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปา 
จดัซ้ือเล้ือยโซ่ยนตข์นาด 2 แรงมา้ 
จดัซ้ือถงัดบัเพลิง ขนาด 2 ปอนด ์
จดัซ้ือแผงจราจรขออภยั(หยดุตรวจ) 
จดัจา้งซ่อมแซมเสาอากาศวทิยส่ืุอสาร 
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึก กองคลงั) 
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สนง.ปลดั) 
จดัจา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองป๊ัมน ้ า 
จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย(เส้ือชูชีพ) 
จดัจา้งซ่อมฝาคูระบายน ้ า ม.11 
จดัจา้งซ่อมบ ารุงรถยนตส่์วนกลาง 
จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ 
(กองคลงั) 

4,000.- 
6,545.- 
55,620.- 
23,000.- 
8,000.- 
84,000.- 
46,900.- 
26,060.- 
3,329.- 
4,500.- 
21,600.- 
7,045.-.- 
3,454.85.- 
4,300.- 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเดอะริช ซพัพลาย 
หจก.เท็น 2009 
หจก.ส.เกษตรรุ่งเรือง 
บ.โชครวมพรชยั จ ากดั 
ร้านเดอะริช ซพัพลาย 
ร้าน P.T Com 
ร้านแจก้ารช่าง 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์ 
ร้านรุ่งอรุณมอเตอร์ 
ร้าน P.T.COM 
นายสุชาติ มณีโชติ 
บ.โตโยตา้ 
หจก.สิทธ์ิออโตไ้ลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 

4,000.- 
6,545.- 
55,620.- 
23,000.- 
8,000.- 
84,000.- 
46,900.- 
26,060.- 
3,329.- 
4,500.- 
21,600.- 
7,045.- 

3,454.85.- 
4,100.- 

ร้านเดอะวชิ ซพัพลาย 
หจก.เท็น 2009 
หจก.ส.เกษตรรุ่งเรือง 
บ.โชครวมพรชยั จ ากดั 
ร้านเดอะวชิ ซพัพลาย 
ร้าน P.T.COM 
ร้านแจก้ารช่าง 
หจก.สิทธ์ิออโตไ้ลทติ์ง้ซิลเตม็ 
ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์ 
ร้านรุ่งอรุณมอเตอร์ 
ร้าน P.T.COM 
นายสุชาติ มณีโชติ 
บ.โตโยตา้ 
หจก.สิทธ์ิออโตไ้ลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 

4,000.- 
6,545.- 
55,620.- 
23,000.- 
8,000.- 
84,000.- 
46,900.- 
26,060.- 
3,329.- 
4,500.- 
21,600.- 
7,045.- 

3,454.85.- 
4,100.- 

 

เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 

 
 
 (ลงช่ือ)…………………………… ผูจ้ดัท า               (ลงช่ือ)………………………..………ผูร้ายงาน 

  (นางจิระภา มีประไพ)                   (นายสมนึก  ฤทธิรงค)์ 
             เจา้พนกังานพสัดุช านาญงาน                                      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง 



 
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกนัยายน  2562 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
การเสนอราคา การพิจารณา 

เหตผุลท่ีคดัเลือก 
ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

15. 
 

16. 
17. 
18. 

 
19. 
20. 

 
21. 
22. 

 
23. 
24. 

 

จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ 
(กองการศึกษา) 
จดัซ้ือตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 4 ชั้น(ปลดั) 
จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สนง.ปลดั) 
จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัพิมพ ์
จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ นขนาด 1.5 ลิตร 
จดัซ้ือเคร่ืองฉีดน ้ าแรงดนัสูงแบบ
เคล่ือนท่ี 
จดัซ้ือกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
จดัซ้ือสายท่อดูดพร้อมขอ้ต่อและหวั
กะโหลกขนาด 3 น้ิว 
จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าแบบหอยโขง่ 
จดัจา้งโครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
บา้นไทรหวัมา้-บางรักโพรง ม.2 

4,300.- 
 

4,500.- 
24,977.- 
8,000.- 

 
13,000.- 
7,500.- 

 
9,500.- 
34,000.- 

 
45,000.- 
402,000.- 

เฉพาะเจาะจง 
 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
ร้าน ส.เฟอร์นิช 
หจก.เท็น 2009 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
ร้าน  P.N.สมบูรณ์ทรัพย ์
ร้าน บ.หนูทบัการเกษตร 
 
ร้าน  P.N.สมบูรณ์ทรัพย ์
ร้าน  P.N.สมบูรณ์ทรัพย ์
 

ร้าน  P.N.สมบูรณ์ทรัพย ์
หจก.แซนซนัการโยธา 

4,100.- 
 

4,500.- 
24,977.- 
8,000.- 

 
12,700.- 
7,500.- 

 
9,500.- 
33,600.- 

 
45,000.- 
400,000.- 

หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
ร้าน ส.เฟอร์นิช 
หจก.เท็น 2009 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
ร้าน  P.N.สมบูรณ์ทรัพย ์
ร้าน บ.หนูทบัการเกษตร 
 
ร้าน  P.N.สมบูรณ์ทรัพย ์
ร้าน  P.N.สมบูรณ์ทรัพย ์
 

ร้าน  P.N.สมบูรณ์ทรัพย ์
หจก.แซนซนัการโยธา 

4,100.- 
 

4,500.- 
24,977.- 
8,000.- 

 
12,700.- 
7,500.- 

 
9,500.- 
33,600.- 

 
45,000.- 
400,000.- 

เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 

 
 
 (ลงช่ือ)…………………………… ผูจ้ดัท า               (ลงช่ือ)………………………..………ผูร้ายงาน 

  (นางจิระภา มีประไพ)                   (นายสมนึก  ฤทธิรงค)์ 
             เจา้พนกังานพสัดุช านาญงาน                                      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง 



สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกนัยายน  2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
การเสนอราคา การพิจารณา 

เหตผุลท่ีคดัเลือก 
ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

25. 
 

26. 
27. 

 
28. 

 
29. 

 
30. 

 
31. 

 
32. 

 
33. 

 

จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน
(กองคลงั) 
จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
จดัซ้ือซุม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัรัฐกาลท่ี 10 
จดัจา้งโครงการซ่อมแซมถนนสายรอบ
ควนยาว ม.3 
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านกังาน(กองการศึกษา) 
จดัจา้งโครงการปรับปรุงภูมิทศัน ์อบต.
เคร็ง 
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
(สนง.ปลดั) 
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านกังาน(สนง.ปลดั) 
จดัจา้งโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์ม.3 

51,000.- 
 

22,000.- 
130,000.- 

 
449,000.- 

 
34,000.- 

 
527,000.- 

 
16,000.- 

 
34,000.- 

 
629,000.- 

เฉพาะเจาะจง 
 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

เฉพาะเจาะจง 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

เฉพาะเจาะจง 

หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
ร้านมาเพ่ิม อินเตอร์ มิเดีย 
 
หจก.แซนซนัการโยธา 
 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
หจก.อภิชจัจบ์ริการ 
 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
หจก.ชะอวดรวมช่าง 

50,400.- 
 

21,600.- 
110,000.- 

 
448,000.- 

 
33,600.- 

 
500,000.- 

 
15,800.- 

 
33,600.- 

 
622,000.- 

หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
ร้านมาเพ่ิม อินเตอร์ มิเดีย 
 
หจก.แซนซนัการโยธา 
 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
หจก.อภิชจัจบ์ริการ 
 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
หจก.สิทธ์ิออโตไลทติ์ง้ซิลเตม็ 
 
หจก.ชะอวดรวมช่าง 

50,400.- 
 

21,600.- 
110,000.- 

 
448,000.- 

 
33,600.- 

 
500,000.- 

 
15,800.- 

 
33,600.- 

 
622,000.- 

เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 

 
 
 (ลงช่ือ)…………………………… ผูจ้ดัท า               (ลงช่ือ)………………………..………ผูร้ายงาน 

  (นางจิระภา มีประไพ)                   (นายสมนึก  ฤทธิรงค)์ 
             เจา้พนกังานพสัดุช านาญงาน                                      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง 



 
 

งบหน้าสรุปผลการพจิารณาการจดัซื้อจดัจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ประจ าเดอืนกนัยายน    2562 

 

ล าดบัที ่ วธีิการจดัซ้ือจดัจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาที ่
พจิารณาคดัเลอืก 

วงเงนิต า่หรือสูงกว่า 
ราคากลาง (-สูง) (+ต า่) 

หมายเหตุ 

1 จดัซ้ือโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 25 674,231.- 674,231.- 651,131.- +23,100.-  
2 จดัจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 7 1,541,899.85.- 1,541,899.85.- 1,531,899.85.- +10,000.-  
3 จดัซ้ือโดยวธีิคดัเลือก       
4 จดัจา้งโดยวธีิคดัเลือก       
5 จดัซ้ือหรือจา้งโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์       
6 จดัซ้ือหรือจา้งโดยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 527,000.- 527,000.- 500,000.- +27,000.-  
7 จดัซ้ือหรือจา้งโดยวธีิสอบราคา       
        
 รวม 33 2,743,130.85 2,743,130.85.- 2,683,030.85 +60,100.-  

 
 ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งแบบ ส รร.1 (ประจ าเดือนกนัยายน   2562) 
 ( / ) เผยแพร่ เม่ือวนัท่ี  1  เดือนตลุาคม   พ.ศ. 2562  โดยวธีิปิดประกาศ 
 (   ) ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตามแบบ ส รร.1 เผยแพร่ สาเหตุเพราะ……………………………….. 
 
               

      (ลงช่ือ)………………………..………ผูร้ายงาน 
                            (นายสมนึก  ฤทธิรงค)์ 
                                                                                ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 



 
 
 


