
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564 
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. 

จัดซื้อสารสม้ (ก้อน) 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน(กองช่าง) 
จัดซื้ชุดอุปกรณ์ส าหรับการเรยีนรู้
(DLTV) 
จัดจ้างซ่อมแซมรถกู้ภัย(รถพยาบาล)
และตรวจสภาพ 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
พร้อมเวชภัณฑ ์
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน(แบบพิมพ์) 
 
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเกษตรรุ่งเรือง หมู่ที่ 10 

14,000.- 
13,953.- 
30,700.- 

 
16,255.44 

 
3,286.-.- 
3,180.- 

 
7,000.- 

 
552,000.- 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้าน นานาภณัฑ์การค้า 
หจก.เท็น 2009 
บ.ไอพีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 
บ.โตโยต้าเมืองคอน จ ากัด 
 สาขาชะอวด 
หจก.เท็น 2009 
ร้านชะอวดสตัวแพทย์ 
 
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง 
หจก.ส.วาณิชย์ คอนกรีต 
หจก.ปวรรตการโยธา 
หจก.อภิชัจจ์บริการ 
หจก. ณ นคร เซอร์วิส 2016 
หจก.ซีทีเค รุ่งเรืองกรุ๊ป 
บ.ธัชณิช จ ากัด 
หจก.ซูเพ็ชรการโยธา 
บ.ซีเอสเอ็นจเินียริ่งแอนด ์
ซัพพลาย 2019 

14,000.- 
13,953.- 
30,700.- 

 
16,255.44 

 
3,286.- 
3,180.- 

 
7,000.- 

 
346,450.- 
402,960.- 
497,000.- 
444,444.- 
402,000.- 
469,703.- 
459,900.- 
430,560.- 

 

ร้าน นานาภณัฑ์การค้า 
หจก.เท็น 2009 
บ.ไอพีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 
บ.โตโยต้าเมืองคอน จ ากัด 
สาขาชะอวด 
หจก.เท็น 2009 
ร้านชะอวดสตัวแพทย์ 
 
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง 
หจก.ส.วาณิชย์ คอนกรีต 
 
 

14,000.- 
13,953.- 
30,700.- 

 
16,255.44.- 

 
3,286.- 
3,180.- 

 
7,000.- 

 
346,450.- 

เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคาต่ าสุด 
 

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

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



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคา 

9. จัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 
8 บ้านศาลาตะเคียน 

1,908,000.- ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.เทพหัสดินก่อสร้าง 
หจก.ศักดิ์อารยี์คอนสตคัช่ัน
ปัตตาน ี
บ.ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด 
 

1,754,000.- 
1,789,000.- 

 
1,900,000.- 

หจก.เทพหัสดินก่อสร้าง 
 

1,754,000.- เสนอราคาต่ าสุด 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ประจ าเดือนมกราคม    2564 

 
ล าดับที ่ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาท่ี 

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือสูงกว่า 

ราคากลาง (-สูง) (+ต่ า) 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 72,119.- 72,119.- 72,119.-   
2 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 16,255.44 16,255.44 16,255.44   
3 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก       
4 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก       
5 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์       
6 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 2 2,467,000.- 2,460,000.- 2,100,450.- +359,550.-  
7 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา       
        
 รวม 9 2,555,374.44 2,548,374.44 2,188,824.44 +359,550.-  

 
 ได้น าข้อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจา้งแบบ สรร.1 (ประจ าเดือนมกราคม   2564) 
 ( / ) เผยแพร่ เมื่อวันที ่ 1  เดือนกุมภาพันธ ์  พ.ศ. 2564  โดยวิธปีิดประกาศ 
 (   ) ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สรร.1 เผยแพร่ สาเหตุเพราะ……………………………….. 
 
               

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

 
 
 


