
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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. 
12. 
13. 
14. 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 
จัดจ้างตรวจเช็คและเปลีย่นถ่าย
น้ ามันเครื่องรถบรรทุกน้ า 
จัดจ้างซ่อมระบบแอรร์ถกู้ภัย รถพยาบาล 
จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จดัซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) 
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ)์ 
จัดจ้างโครงการเป่าบ่อบาดาล ม.5 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2564 
จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล 
จัดซื้อวัสดสุ านักงานใบเสร็จค่าน้ าประปา 
จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์(ศึกษา) 
จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร ์
(สนง.ปลัด) 

10,235.- 
47,750.- 
12,144.- 

 
7,040.- 
6,300.- 

21,500.- 
27,880.- 
15,000.- 
16,900.- 
9,500.- 

 
109,900 
9,500.- 

16,900.- 
16,900.- 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

หจก.เท็น 2009 
หจก.มีตังค์รุ่งเรือง 
บ.ทักษิณยนตรการ จ ากดั 
 
ร้านเสรีไดนาโม 
ร้าน พีที.คอม 
บ.สิทธ์ิออโต้ไลติ้งซลิเตม็ 
บ.สิทธ์ิออโต้ไลติ้งซลิเตม็ 
ร้านเกียรติ พาณิชย ์
ร้านพีที.คอม 
ร้านเกษรการพิมพ ์
 
ร้านพัทลุงการประปา 
ร้านกันยาการพมิพ์ 
ร้าน พีที.คอม 
ร้าน พีที.คอม 
 

10,235.- 
47,750.- 
12,144.- 

 
7,040.- 
6,300 

21,500.- 
27,880.- 
15,000.- 
16,900.- 
9,500.- 

 
109,900 
9,500.- 

16,900.- 
16,900.- 

 

หจก.เท็น 
หจก.มีตังค์รุ่งเรือง 
บ.ทักษิณยนตรการ จ ากดั 
 
ร้านเสรีไดนาโม 
ร้าน พีที.คอม 
บ.สิทธ์ิออโต้ไล้ติ้งซลิเตม็ 
บ.สิทธ์ิออโต้ไลติ้งซลิเตม็ 
ร้านเกียรติ พาณิชย ์
ร้านพีที.คอม 
ร้านเกษรการพิมพ ์
 
ร้านพัทลุงการประปา 
ร้านกันยาการพมิพ์ 
ร้าน พีที.คอม 
ร้าน พีที.คอม 
 

10,235.- 
47,750.- 
12,144.- 

 
7,040.- 
6,300 

21,500.- 
27,880.- 
15,000.- 
16,900.- 
9,500.- 

 
109,900 
9,500.- 

16,900.- 
16,900.- 

 

เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
เสนอราคารายเดียว 
 
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 าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคา 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
 

22. 

จัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ ม.11 
จัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ ม.1 
จัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ ม.2 
จัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ ม.9 
จัดจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ ทาง
คอนกรีตสายโคกยาง-บ้างน้อย ม.2 
จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาง
จิตร-นายเลื่อน ม.2 
จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
หัวดอน-ช้างคู้ ม.8 
จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสาม
แยกทุ่งใคร – เขตนางหลง นศ.ถ.74-
001 ม.5 

224,400.- 
 

115,500.- 
 

171,600.- 
 

145,200.- 
 

56,000.- 
 

173,000.- 
 

187,000.- 
 

397,000.- 

เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 
เฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน ช.การไฟฟ้า 
 
ร้าน ช.การไฟฟ้า 
 
ร้าน ช.การไฟฟ้า 
 
ร้าน ช.การไฟฟ้า 
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 
ร้านสุชาต ิ
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 

224,400.- 
 

115,500.- 
 

171,600.- 
 

145,200.- 
 

56,000.- 
 

172,000.- 
 

187,000.- 
 

397,000.- 

ร้าน ช.การไฟฟ้า 
 
ร้าน ช.การไฟฟ้า 
 
ร้าน ช.การไฟฟ้า 
 
ร้าน ช.การไฟฟ้า 
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 
ร้านสุชาต ิ
 
หจก.แซนซันการโยธา 
 
หจก.แซนซันการโยธา 

224,400.- 
 

115,500.- 
 

171,600.- 
 

145,200.- 
 

56,000.- 
 

172,000.- 
 

187,000.- 
 

397,000.- 

เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 
เสนอราคารายเดียว 
 

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

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



 
 

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ประจ าเดือนกันยายน    2563 

 
ล าดับที ่ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาท่ี 

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือสูงกว่า 

ราคากลาง (-สูง) (+ต่ า) 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 283,765.- 283,765.- 283,765.-   
2 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 1,513,384.- 1,513,384.- 1,512,384.- +1,000.-  
3 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก       
4 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก       
5 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์       
6 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์       
7 จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา       
        
 รวม 22 1,797,149.- 1,797,149.- 1,796,149.- +1,000.-  

 
 ได้น าข้อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจา้งแบบ สรร.1 (ประจ าเดือนกันยายน   2563) 
 ( / ) เผยแพร่ เมื่อวันที ่ 1  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2563  โดยวิธีปิดประกาศ 
 (   ) ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ส รร.1 เผยแพร่ สาเหตุเพราะ……………………………….. 
 
               

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

 
 
 


