
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน       
มิถุนายน  2561 

1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกุล            
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี  เซอร์วิส 
โดยนายเกียรติ์  ด ารงศักดิ ์

4,000.00 ร้านเบสเทคโนโลยี  เซอร์วิส 
โดยนายเกียรติ์  ด ารงศักดิ ์

4,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,192.43 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาลีก็อปปี้
เซ็นเตอร์  เซอร์วิส โดย        
นายพีรวัส  อาลี 

2,192.43 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาลีก็อปปี้
เซ็นเตอร์  เซอร์วิส โดย        
นายพีรวัส  อาลี 

2,192.43 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  9,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินสัน จ ากัด โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผู้รับ
มอบอ านาจ) 

9,000.00 บริษัท พาราวินสัน จ ากัด โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผู้รับ
มอบอ านาจ) 

9,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจ าเดือนพฤษภาคม  2561  

20,927.07 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

20,927.07 บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

20,927.07 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จ้างเหมาก าจัดขยะประจ าเดือน 
พฤษภาคม  2561 

11,790.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จ ากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอ านาจ) 

11,790.65 บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จ ากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอ านาจ) 

11,790.65 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,156.95 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์พาณิชย์  โดยนาย
ธวัชชัย  รุ่งอภิญญา   

4,156.95 ร้านโชคอนันต์พาณิชย์  โดยนาย
ธวัชชัย  รุ่งอภิญญา   

4,156.95 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,550.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

34,550.50 ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

34,550.50 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดุอื่น (กระบองไฟกระพริบ) 3,900.00 เฉพาะเจาะจง เอส.เอ็น. อินเตอร์ เซอร์วิส โดย
นางสาวณฐมน บวรเวศน์    

3,900.00 เอส.เอ็น. อินเตอร์ เซอร์วิส โดย
นางสาวณฐมน บวรเวศน์    

3,900.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 
และของกองสวัสดิการฯ 

38,280.00 
17,000.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี  เซอร์วิส 
โดยนายเกียรติ์  ด ารงศักดิ ์

38,280.00 
17,000.00 

ร้านเบสเทคโนโลยี  เซอร์วิส 
โดยนายเกียรติ์  ด ารงศักดิ ์

28,280.00 
17,000.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)   88,382.56 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย  
จ ากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 

88,382.56 สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย  
จ ากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 

88,382.56 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และได้รับจัดสรรสิทธิ
พื้นที่ในการจ าหน่าย 

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายตามโครงการ
อบรมจริยธรรมอิสลาม 

500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพื่อลุง  โดย 
นายสุนทร  มีแสง 
 

500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพื่อลุง  โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16,500.00 เฉพาะเจาะจง เบสท์ เคมีคอล  คอนโทรล  โดย
นางสาวกิริยา  แยกรัง 

16,500.00 เบสท์ เคมีคอล  คอนโทรล  โดย
นางสาวกิริยา  แยกรัง 

16,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จ้างเหมาซ่อมแซมรถลากขยะ 1,660.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 
 

1,660.00 นายอิทธิกร  สุทโน 1,660.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมสิน  เฮาส์ จ ากัด โดย
นางทรงลักษณ์  ทองสุขฯ 

4,055.00 บริษัท รวมสิน  เฮาส์ จ ากัด โดย
นางทรงลักษณ์  ทองสุขฯ 

4,055.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

16 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7  

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง  เขียวกะแล 25,000.00 นายสนอง  เขียวกะแล 25,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต่ าสุด 

 

(ลงชื่อ)    เสน่ห์  แก้วระยับ      ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

 


