
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน       
พฤษภาคม  2561 

1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกุล            
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจ าเดือนมีนาคม  2561 และ 
ประจ าเดือนเมษายน 2561 

16,843.01 
17,570.67 

เฉพาะเจาะจง บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

16,843.01 
17,570.67 

บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

16,843.01 
17,570.67 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและ 
วัสดุงานบ้านงานครัว 

600.00 
2,400.00 

เฉพาะเจาะจง ค. จินดา  โดยนายสมควร     
วิทวัสส าราญกุล   

600.00 
2,400.00 

ค. จินดา โดยนายสมควร     
วิทวัสส าราญกุล   

600.00 
2,400.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอัดท้าย 

1,786.90 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วัชระเกียรติศักดิ์   

1,786.90 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วัชระเกียรติศักดิ์   

1,786.90 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จ้างเหมาก าจัดขยะประจ าเดือน
เมษายน  2561 

12,041.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จ ากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอ านาจ) 

12,041.67 บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จ ากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอ านาจ) 

12,041.67 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จ้างเหมาจัดท าป้ายตามโครงการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี   พ.ศ. 2561 

500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพื่อลุง  โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพื่อลุง  โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จัดซื้อวัคซีนตามโครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินสัน จ ากัด โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผู้รับ
มอบอ านาจ) 

10,000.00 บริษัท พาราวินสัน จ ากัด โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผู้รับ
มอบอ านาจ) 

10,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

8 จัดซื้อหมึกส าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

3,600.00 ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

3,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จ้างเหมาตัดกระจก 1,664.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ์  เพิ่มชัย 1,664.00 นายเอกสิทธิ์  เพิ่มชัย 1,664.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จ้างเหมาเช่าโต๊ะกลมพร้อมเก้าอีต้าม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันภัยเบื้องต้น ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

290.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ค าบรรลือ 290.00 นายสมจิต  ค าบันลือ 290.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จ้างเหมาจัดท าป้ายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู ้ฯ 

500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพื่อลุง  โดย 
นายสุนทร  มีแสง 
 

500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพื่อลุง  โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู ้ฯ 

690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี   ลัภยานุกูล   
 

690.00 ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี   ลัภยานุกูล   

690.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จ้างเหมาประกอบอาหารในการ
ประชุมสภา อบต. ท่าแร้ง 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคอเย๊าะ  แดงประดับ 
 
 

3,000.00 นางคอเย๊าะ  แดงประดับ 3,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

14 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณ
ส านักงาน อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 7 

850,000.00 สอบราคา 1. บริษัท เอ คอนกรีต จ ากัด 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส. ที ่
   ปรึกษาและการก่อสร้าง 
3. ว. รุ่งเรืองการค้า 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสงวณิช 
    เพชรบุรี 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปานเจริญ 
     คัมพะนี 95 
6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  มานะ 
     เพชรบุรีก่อสร้าง 
7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรุตยา 
     คอนสตรัคชั่น 
 

649,990.00 
658,270.00 

 
675,000.00 
842,000.00 

 
626,111.00 

 
679,000.00 

 
790,000.00 

บริษัท  เอ คอนกรีต  จ ากัด 
โดยนายอดิศักดิ์  เถื่อนพงษ ์

649,990.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต่ าสุด 

 

(ลงชื่อ)       เสน่ห์  แก้วระยับ        ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

 



 


