
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน       
สิงหาคม  2561 

1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกุล            
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จ้างเหมาลงนามถวายพระพร      
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

3,500.00 
 

3,000.00 

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ  
จ ากัด 
2. หนังสือพิมพ์ปฏิรูป   

3,500.00 
 

3,000.00 

1.บริษัท หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ  
จ ากัด 
2. หนังสือพิมพ์ปฏิรูป   

3,500.00 
 

3,000.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยยนต์ 1,016.50 เฉพาะเจาะจง มงคลชัย  โดยนายสุจิตร  แซ่คู 1,016.50 มงคลชัย  โดยนายสุจิตร  แซ่คู 1,016.50 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จ านวน  7 เครื่อง 

5,136.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกเครื่องเย็น   5,136.00 ร้านคลีนิกเครื่องเย็น   5,136.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่ 1 118,334.72 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย  
จ ากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 

118,334.72 สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย  
จ ากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 

118,334.72 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และได้รับจัดสรรสิทธิ
พื้นที่ในการจ าหน่าย 

6 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2561  

20,339.71 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

20,339.71 บริษัทเพียวพลังงานไทย  จ ากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

20,339.71 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จ้างเหมาแรงงานตัดแต่งกิ่งไม้และ
ก าจัดสิ่งกีดขวางบริเวณข้างทางใน
พื้นที่ต าบลท่าแร้ง จ านวน 60 คน 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา  บุญล้วน  18,000.00 นายธนา  บุญล้วน 18,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 



-2- 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

8 จ้างเหมาก าจัดขยะประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2561 

12,527.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จ ากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอ านาจ) 

12,527.32 บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จ ากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอ านาจ) 

12,527.32 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , 
จอภาพ และรีโมทควบคุม 

23,690.00 เฉพาะเจาะจง เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณัฐภรณ์  ไทยเอื้อ 

20,000.00 
2,000.00 
1,690.00 

เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณัฐภรณ์  ไทยเอื้อ 

20,000.00 
2,000.00 
1,690.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอัดท้าย 

1,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยการช่าง  โดยนายศุภชัย   
ซิบเข     

1,300.00 อู่ชัยการช่าง  โดยนายศุภชัย   
ซิบเข     

1,300.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ 
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิภา  เมธาประสิทธิ์   20,000.00 นางนิภา  เมธาประสิทธิ ์  20,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตรตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมฯ  

750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโกสุมภ์  สุดยูโซ๊ะ 20,000.00 นางสาวโกสุมภ์  สุดยูโซ๊ะ 750.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพรและ
กรวยกระธงดอกไม้ตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  

1,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อาลีก๊อปปี้
เซ็นเตอร์  เซอร์วิส โดย          
นายพีรวัส  อาลี   

1,100.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อาลีก๊อปปี้
เซ็นเตอร์  เซอร์วิส โดย          
นายพีรวัส  อาลี   

1,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

14 จัดซื้อขาตั้งธงตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 

706.20 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีแสง โดยนายยุทธนา  
กฤษติชัย   

706.20 ร้านทวีแสง โดยนายยุทธนา  
กฤษติชัย   

706.20 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 

(ลงชื่อ)     เสน่ห์  แก้วระยับ        ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

 


