
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน       
กันยายน  2560 

1,110.00 ตกลงราคา ร้านสาธิต โดยนายนกุล            
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่ 2 
และงวดสุดท้าย 

88,079.88 
187,764.84 

กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย  
จ ากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 

88,079.88 
187,764.84 

สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย  
จ ากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 

88,079.88 
187,764.84 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และได้รับจัดสรรสิทธิ
พื้นที่ในการจ าหน่าย 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร 

1,800.00 ตกลงราคา ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

1,800.00 ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

1,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 2,100.00 ตกลงราคา ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

2,100.00 ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

2,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จ้างเหมาประกอบอาหารในการ
ประชุมสภา อบต.ท่าแร้ง 

3,000.00 ตกลงราคา นางอัมพวัน  มีอิน 3,000.00 นางอัมพวัน  มีอิน 3,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรงย 

6 จ้างเหมาพาหนะตามโครงการ          
“ การสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชน”  ประจ าปี  2560    

800.00 ตกลงราคา นายไพบูลย์  แดงประดับ 800.00 นายไพบูลย์  แดงประดับ 800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์กลุ่ม 
โครงการ “ การสร้างจิตอาสา ฯ 

3,190.00 ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี  โดย
นางศุภาวดี   ลัภยานุกูล   

3,190.00 ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี  โดย
นางศุภาวดี   ลัภยานุกูล   

3,190.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรงย 

8 จ้างเหมาเช่าโต๊ะกลมและเก้าอี ้
โครงการ “ การสร้างจิตอาสา ฯ 

510.00 ตกลงราคา นายสมจิต  ค าบรรลือ 510.00 นายสมจิต  ค าบรรลือ 
 

510.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

9 จ้างเหมาจัดท าป้าย  โครงการ “ การ
สร้างจิตอาสา ฯ 

500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ 
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
กระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับทุจริต 

800.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จ้างเหมาประกอบอาหารในการ
ประชุมสภา อบต.ท่าแร้ง 

3,000.00 ตกลงราคา นางคอเย๊าะ  แดงประดับ 3,000.00 นางคอเย๊าะ  แดงประดับ 3,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจ าเดือนสิงหาคม  2560 
เดือนกันยายน 2560 

18,756.42 
 

17,605.29 

ตกลงราคา บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

18,756.42 
 

17,605.29 

บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

18,756.42 
 

17,605.29 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 7,043.81 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อาลีก๊อปปี้
เซ็นเตอร์  เซอร์วิส  โดย       
นายพีรวัส  อาลี 

7,043.81 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อาลีก๊อปปี้
เซ็นเตอร์  เซอร์วิส  โดย       
นายพีรวัส  อาลี 

7,043.81 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองสวัสดิการ) 

27,108.00 
11,797.00 
19,974.00 

 

ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี  โดย
นางศุภาวดี   ลัภยานุกูล   

27,108.00 
11,797.00 
19,974.00 

ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี  โดย
นางศุภาวดี   ลัภยานุกูล   

27,108.00 
11,797.00 
19,974.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) 
จัดซื้อถังน้ าไฟเบอร์กลาส 

19,800.00 
9,100.00 

ตกลงราคา เบสท์ เคมีคอล  คอนโทรล  โดย
นางสาวกิริยา  แยกรัง 

19,800.00 
9,100.00 

เบสท์ เคมีคอล  คอนโทรล  โดย
นางสาวกิริยา  แยกรัง 

19,800.00 
9,100.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

6,870.00 
35,250.00 

ตกลงราคา ร้าน เอส. เอ็น.อินเตอร์ เซอร์วิส  
โดย  นางสาวณฐมน  บวรเวศน์ 

6,870.00 
35,250.00 

ร้าน เอส. เอ็น.อินเตอร์ เซอร์วิส  
โดย  นางสาวณฐมน  บวรเวศน์ 

6,870.00 
35,250.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,225.15 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์พาณิชย์  โดย
นายธวัชชัย  รุ่งอภิญญา   

1,225.15 ร้านโชคอนันต์พาณิชย์  โดย
นายธวัชชัย  รุ่งอภิญญา   

1,225.15 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จ้างเหมาต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซด ์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ้ม โดยนางสุดา  โกยสุขโข   3,000.00 ร้านตุ้ม โดยนางสุดา  โกยสุขโข   3,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการ
อบต.ใสสะอาด 

4,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอัมพวัน  มีอิน 4,300.00 นางอัมพวัน  มิอิน 4,300.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 45,000.00 ตกลงราคา ร้าน PTM  STEEL  โดย นาย
พิรเดช  ยกทรัพย์ 

45,000.00 ร้าน PTM  STEEL  โดย นาย
พิรเดช  ยกทรัพย์ 

45,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,333.50 เฉพาะเจาะจง  ก. รุ่งโรจน์ค้าวัสดุก่อสร้าง  
โดยนายเรืองสิทธิศักดิ์  บัวเงิน 

4,333.50  ก. รุ่งโรจน์ค้าวัสดุก่อสร้าง  
โดยนายเรืองสิทธิศักดิ์  บัวเงิน 

4,333.50 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บ้านใหม่ค้าวัสดุก่อสร้าง  โดย
นางอัญชุลี  เร่งก าเนิด 

4,050.00 บ้านใหม่ค้าวัสดุก่อสร้าง  โดย
นางอัญชุลี  เร่งก าเหนิด 

4,050.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มส าหรับเลี้ยงรับรองคณะ
ศึกษาดูงาน  

1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีวรรณ  พุทธา 1,250.00 นางอารีวรรณ  พุทธา 1,250.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แก้วระยับ      ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 



 

 

 
 


