
 

  

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ  

เร่ือง  สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง  
 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 ( แบบ สขร.๑ )  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๙ (๘)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจ  ดูได ้ 
  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 
    ประกาศ ณ วันที่   1 เดือน เมษายน พ.ศ.  ๒๕65 
 
 
 
 
 
 
      ( ลงชื่อ )              

                   (นายณรงค์ พลายน้อย) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
 
                                                                           
 

 



ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ สัญญำหรอืข้อตกลง หมำยเหตุ
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จดัซ้ือวัสดุอื่นๆจ ำนวน 4 รำยกำร 1,605.00     1,605.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.วรโชติ หจก.ส.วรโชติ เสนอรำยละเอยีด 51/2565
เสนอรำคำ 1,605.00 บำท เสนอรำคำ 1,605.00 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 2พ.ค.65

2 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตรจ ำนวน 4 รำยกำร 1,647.80     1,647.80      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.วรโชติ หจก.ส.วรโชติ เสนอรำยละเอยีด 52/2565
เสนอรำคำ 1647.80 บำท เสนอรำคำ1,647.80 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 2พ.ค.65

3 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 10,635.00    10,635.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริภัณฑ์บำงสะพำนค้ำไม้ หจก.ศิริภัณฑ์บำงสะพำนค้ำไม้ เสนอรำยละเอยีด 53/2565
เสนอรำคำ 10,635.00 บำท เสนอรำคำ 10,635.00 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 26 พ.ค.65

4 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 27,500.00    27,500.00    เฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ พรมแกว้ นำยช ำนำญ พรมแกว้ เสนอรำยละเอยีด 54/2565
เสนอรำค 27,500.00 บำท เสนอรำค 27,500.00 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 26 พ.ค.65

5 จดัซ้ือทรำยก ำจดัลูกน้ ำยงุลำยและสำรเคมีก ำจดั 40,400.00    40,400.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนดิตต้ำ ร้ำนดิตต้ำ เสนอรำยละเอยีด 55/2565
ยงุและแมลง เสนอรำคำ40,400.00 บำท เสนอรำคำ40,400.00 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 26 พ.ค.65

6 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์จ ำนวน 3 รำยกำร 42,000.00    42,000.00    เฉพำะเจำะจง เอส คอมพิวเตอร์ เอส คอมพิวเตอร์ เสนอรำยละเอยีด 56/2565
เสนอรำคำ42,000.00 บำท เสนอรำคำ42,000.00 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 30 พ.ค.65

7 จำ้งจดัท ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ ศพด.ดอนสง่ำ 5,082.00       5,082.00      เฉพำะเจำะจง น.ส. กนกวรรณ ประกอบปรำณ น.ส. กนกวรรณ ประกอบปรำณ เสนอรำยละเอยีด 59/2565
เสนอรำคำ 5,082.00 บำท เสนอรำคำ 5,082.00 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 12 พ.ค.65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2565
  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำเนิดนพคุณ   ต ำบลก ำเนิดนพคุณ  อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรขีันธ์



ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรปุ สัญญำหรอืข้อตกลง หมำยเหตุ
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

8 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ  ศพด 3,927.00     3,927.00      เฉพำะเจำะจง น.ส. กนกวรรณ ประกอบปรำณ น.ส. กนกวรรณ ประกอบปรำณ เสนอรำยละเอยีด 59/2565
ต ำบลก ำเนิดนพคุณ เสนอรำคำ 3,927.00 บำท เสนอรำคำ 3,927.00 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 12 พ.ค.65

9 จดัท ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ ศพด บ้ำนดอนสง่ำ 62,370.00    62,370.00    เฉพำะเจำะจง น.ส. กนกวรรณ ประกอบปรำณ น.ส. กนกวรรณ ประกอบปรำณ เสนอรำยละเอยีด 65/2565
เสนอรำคำ 62,370.00 บำท เสนอรำคำ 62,370.00 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 31 พ.ค.65

10 จำ้งจดัท ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ ศพด 41,580.00    41,580.00    เฉพำะเจำะจง น.ส. กนกวรรณ ประกอบปรำณ น.ส. กนกวรรณ ประกอบปรำณ เสนอรำยละเอยีด 66/2565
ก ำเนิดนพคุณ เสนอรำคำ 41,580 บำท เสนอรำคำ 41,580 บำท ครบถว้น ถกูต้อง ลว 31 พ.ค.65
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