
แบบ  สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน  มีนาคม พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก   อ าเภอดงเจริญ   จังหวัดพิจิตร 
 

ล าดับ

ที ่

การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีการซื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑ จา้งจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 

1 พาน เพื่อถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย 

ประจ าปี 2562” ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอ 

ดงเจรญิ จังหวัดพิจติร 

700.- เฉพาะเจาะจง ร้านสุดอกไม้สด 

ราคาที่เสนอ   700.- บาท 

ร้านสุดอกไม้สด 

ราคา  700.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

๒  จา้งส ารวจขอ้มูลสุนัขและแมว

เพื่อให้ทราบถึงจ านวนสุนัขและแมว

ในเขตพืน้ที่ต าบลห้วยพุก เพื่อจะได้

ด าเนนิการจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ 

ได้ตรงตามจ านวนของสุนัขและแมว 

ส าหรับโครงการส ารวจขอ้มูล

จ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

12,000.- เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐ  บุญรอด 

ราคาที่เสนอ  5,241.-บาท 

นางประเสริฐ  บุญรอด 

ราคา  5,241.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ

ที ่

การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีการซื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

3 จา้งเหมาวิศวกร (สามัญวิศวกร) 

ออกแบบและรับรองแบบตาม

โครงการข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยพุก งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จ านวน 12 โครงการ, 

โครงการก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน 5 โครงการ, โครงการ

ก่อสร้างตามกันเงินตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 

โครงการ 

136,103.04 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย   ชัยบวรทรัพย์ 

ราคาที่เสนอ   60,490.- บาท 

นายศักดิ์ชัย   ชัยบวรทรัพย์

ราคา  60,000.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ

ที ่

การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีการซื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

4 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 180.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 540 
ตารางเมตร หมู่ที่ 10 สายบ้านนางกิ่ง 
บ้านห้วยพุก ต าบลห้วยพุก อ าเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร (ตามแบบแปลน 
อบต.ห้วยพุก)   

281,900.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปุริมพัฒน์ 

ราคาที่เสนอ  281,000.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปุริมพัฒน์ 

ราคา  281,000.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

5 ก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วน ต าบลห้วยพุก ขนาดสูง 1.20 
เมตร ยาว 68 เมตร (ตามแบบแปลน
และประมาณการ อบต.ห้วยพุก) ต าบล
ห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

281,900.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปุริมพัฒน์ 

ราคาที่เสนอ  352,000.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปุริมพัฒน์ 

ราคา  351,500.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  
2 รายการ (1. น้ ายาถูพ้ืน ขนาด 5 
ลิตร จ านวน 5 แกลลอน, 2. สเปรย์
ปรับอากาศ ขนาด 240 มิลลิตร 
จ านวน 8 ขวด) องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัด
พิจิตร 

2,932.- เฉพาะเจาะจง ร้านน้ ายาถูพื้น  คุณยาย 

ราคาที่เสนอ  2,932.- บาท 

ร้านน้ ายาถูพื้น  คุณยาย 

ราคา  2,932.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ

ที ่

การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีการซื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  
1 รายการ 1. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
จ านวน 10 ด้าม   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร 

450.- เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์   บุญแก้ว 

ราคาที่เสนอ  450.- บาท 

นายพิทักษ์   บุญแก้ว 

ราคา  450.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1.หมึกเครื่อง
ปริ้น HP CE285 A Black For LJ 
P1102,P1102 w จ านวน 4 ตลับ) 
ส าหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัด
พิจิตร 

11,400.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรท คอมพ์ 

ไอที เซอร์วสิ 

ราคาที่เสนอ  11,400.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรท 

คอมพ์ ไอที เซอร์วสิ 

ราคา  11,400.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

9  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก 
อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

8,190.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรท คอมพ์ 

ไอที เซอร์วสิ 

ราคาที่เสนอ  8,190.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรท 

คอมพ์ ไอที เซอร์วสิ 

ราคา  8,190.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ

ที ่

การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีการซื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น
เตอร์) ส าหรับกองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร 

2,600.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรท คอมพ์ 

ไอที เซอร์วสิ 

ราคาที่เสนอ  2,600.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรท 

คอมพ์ ไอที เซอร์วสิ 

ราคา  2,600.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
รายการ ส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดห้วยพุก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร 
 

1,800.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรท คอมพ์ 

ไอที เซอร์วสิ 

ราคาที่เสนอ  1,800.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรท 

คอมพ์ ไอที เซอร์วสิ 

ราคา  1,800.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

11 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ  
ส าหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัด
พิจิตร 

10,124.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บีบี บุ๊ค แอนด์ 

สเตชั่นเนอรี่ 

ราคาที่เสนอ  10,124.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บีบี บุ๊ค 

แอนด ์สเตช่ันเนอรี่ 

ราคา  10,124.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ

ที ่

การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีการซื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

12 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ  
ส าหรับส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัด
พิจิตร 

11,736.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บีบี บุ๊ค แอนด์ 

สเตชั่นเนอรี่ 

ราคาที่เสนอ  11,736.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บีบี บุ๊ค 

แอนด ์สเตช่ันเนอรี่ 

ราคา  11,736.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

13 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า จ านวน 1,747 
โด๊ส พร้อมอุปกรณ์ โครงการรณรงค์
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้า ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ตาม
โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครา
ราชกุมารี 

52,410.- เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการณ์เกษตร 

ราคาที่เสนอ  52,410.- บาท 

ร้านอุดมการณ์เกษตร 

ราคา  52,410.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

14 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ  
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

9,011.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บีบี บุ๊ค แอนด์ 

สเตชั่นเนอรี่ 

ราคาที่เสนอ  9,011.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บีบี บุ๊ค 

แอนด ์สเตช่ันเนอรี่ 

ราคา  9,011.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 
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ล าดับ

ที ่

การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีการซื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  
6 รายการ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

6,067.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บีบี บุ๊ค แอนด์ 

สเตชั่นเนอรี่ 

ราคาที่เสนอ  6,067.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บีบี บุ๊ค 

แอนด ์สเตช่ันเนอรี่ 

ราคา  6,067.- บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดและอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

 

 


