
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน       
มกราคม  2561 

1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกุล            
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่สอง 80,697.124 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย  
จ ากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 

80,697.12 สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย  
จ ากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 

80,697.12 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และได้รับจัดสรรสิทธิ
พื้นที่ในการจ าหน่าย 

3 จ้างเหมาจัดท าปฏิทิน ประจ าปี 2561 37,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เพชรบุรี อ๊อฟเซ็ท  โดย
นายอดิศักดิ์  แสงสุข   

37,700.00 โรงพิมพ์เพชรบุรี อ๊อฟเซ็ท  โดย
นายอดิศักดิ์  แสงสุข   

37,700.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จ้างเหมาประกอบอาหารในการ
ประชุมสภา อบต.ท่าแร้ง 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคอเย๊าะ  แดงประดับ 3,000.00 นางคอเย๊าะ  แดงประดับ 3,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จ้างเหมาจัดท าป้ายในการออกหน่วย
บริการประชาชนเพื่อการด าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรงย 

6 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ในการออกหน่วย
บริการประชาชน ฯ 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ค าบรรลือ 1,500.00 นายสมจิต  ค าบรรลือ 1,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจ าเดือนธันวาคม  2560 

15,692.04 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

15,692.04 บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

15,692.04 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

2,549.81 
1,550.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์พาณิชย์  โดย
นายธวัชชัย  รุ่งอภิญญา   

2,549.81 
1,550.00 

ร้านโชคอนันต์พาณิชย์  โดย
นายธวัชชัย  รุ่งอภิญญา   

2,549.81 
1,550.0 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ 
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 2,200.00 เฉพาะเจาะจง แหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  โดย
นายสุทธิโชค  ปานขาน   

2,200.00 แหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  โดย
นายสุทธิโชค  ปานขาน   

2,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงตรวจ
การณ์เคลื่อนที่เร็ว 

6,150.00 เฉพาะเจาะจง  อู่ชัยการช่าง  โดยนายศุภชัย  
ซิบเข   

6,150.00  อู่ชัยการช่าง  โดยนายศุภชัย  
ซิบเข   

6,150.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ
พร้อมเก้าอี้ และจัดตกแต่งสถานที่
ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ค าบรรลือ 20,000.00 นายสมจิต ค าบรรลือ 20,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จ้างเหมาก าจัดขยะประจ าเดือน
ธันวาคม 2560 

10,077.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จ ากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอ านาจ) 

10,077.80 บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จ ากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอ านาจ) 

10,077.80 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรงย 

13 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
การช าระภาษี 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

2,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

2,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 

(ลงชื่อ)   เสน่ห์  แก้วระยับ     ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 


