
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563 
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. 
11. 

 
 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (สนง.ปลัด) 
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน(กองการศึกษา) 
จัดซื้อวัสดหุินคลุก 
จัดซื้อวัสดุอาหารเสรมิ(นม) 
จดัจ้างตรวจเช็ดและเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง 
จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย 
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(สนง.ปลดั) 
จัดจ้างซ่อมรถกูภ้ัย(รถพยาบาล)  
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
สวนส้มชลประทาน ม.10 

8,000.- 
25,500.- 
23,979.- 
67,000.- 
4,022.40 
2,278.03 

 
1,800.- 
4,770.- 

14,000.- 
890.- 

709,000.- 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้านคลังหมึกชะอวด 
ร้านชะอวดสตัวแพทย์ 
หจก.เทน็ 2009 
หจก.แซนซันการโยธา 
บ.แดรี่พลสั จ ากัด 
บ.โตโยต้าเมืองคอน สาขา 
ชะอวด 
หจก.เท็น 2009 
ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร ์
ร้านร็อกเซอร์วิส 
ร้าน.โซน-คอม 
หจก.วังทรายทองการโยธา 
บ.ธัชนิช จ ากัด 
บ.บ้านชะอวดคอนสตรัคชั่น 
หจก.ซีทีเค รุ่งเรืองกรุ๊ป 

8,000.- 
25,500.- 
23,979.- 
67,000.- 
4,022.40 
2,278.03 

 
1,800.- 
4,770.- 

14,000.- 
890.- 

702,000.- 
703,000.- 
704,000.- 
704,000.- 

ร้านคลังหมึกชะอวด 
ร้านชะอวดสตัวแพทย์ 
หจก.เท็น 2009 
หจก.แซนซันการโยธา 
บ.แดรี่พลสั จ ากัด 
บ.โตโยต้าเมืองคอน สาขา 
ชะอวด 
หจก.เท็น 2009 
ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร ์
ร้านร็อกเซอร์วิส 
ร้าน โซน-คอม 
หจก.วังทรายทองการยา 
 
 

8,000.- 
25,500.- 
23,979.- 
67,000.- 
4,022.40 
2,278.03.- 

 
1,800.- 
4,770.- 

14,000.- 
890.- 

702,000.- 
 
 

เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 

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

         (นางจิระภา มีประไพ)                           (นายสมนึก  ฤทธิรงค)์ 
        เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคา 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

 
 

จัดจา้งโครงการซ่อมแซมถนนสายบล๊อก
นายรม –สวนนายเสม ม.3 
จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาย
แนม-เขตขอนหาด ม.3 
จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาย 
คลื้น-มาบอินทรนิน ม.3 
จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายวัดบางน้อย –
บ้านต้นโดน ม.10 (ตอนท่ี 2) 
 

133,000.- 
 

178,000.- 
 

89,000.- 
 

200,000.- 

เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.แซนซันการโยธา 
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 

133,000.- 
 

178,000.- 
 

89,000.- 
 

187,000.- 

หจก.แซนซันการโยธา 
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 
 

133,000.- 
 

178,000.- 
 

89,000.- 
 

187,000.- 
 
 

เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 

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

         (นางจิระภา มีประไพ)                           (นายสมนึก  ฤทธิรงค)์ 
        เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ประจ าเดือนสิงหาคม    2563 

 
ล าดับที ่ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาท่ี 

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือสูงกว่า 

ราคากลาง (-สูง) (+ต่ า) 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 135,071.40 135,071.40 135,071.40.-   
2 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 617,168.03 617,168.03 604,168.03.- +13,000.-  
3 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก       
4 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก       
5 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์       
6 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 1 709,000.- 709,000.- 702,000.- +7,000.-  
7 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา       
        
 รวม 15 1,461,239.43.- 1,461,239.43.- 1,441,239.43 +20,000.-  

 
 ได้น าข้อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจา้งแบบ สรร.1 (ประจ าเดือนสิงหาคม   2563) 
 ( / ) เผยแพร่ เมื่อวันที ่ 1  เดือนกันยายน   พ.ศ. 2563  โดยวิธีปดิประกาศ 
 (   ) ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ส รร.1 เผยแพร่ สาเหตุเพราะ……………………………….. 
 
               

      (ลงช่ือ)………………………..………ผู้รายงาน 
                            (นายสมนึก  ฤทธิรงค)์ 
                                                                    ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลเคร็ง 
 

 
 
 


