
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจําเดือน       
กันยายน  2561 

1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกุล            
ศาสตรสาธิต 

1,100.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     
ศาสตรสาธิต 

1,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือนสิงหาคม  2561  และ
กันยายน  2561 

22,406.09 
22,131.35 

เฉพาะเจาะจง บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

22,406.09 
22,131.35 

บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  
โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

22,406.09 
22,131.35 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่ 2 
และงวดสุดท้าย 

85,053.08 
177,614.48 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย  
จํากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อํานาจ) 

85,053.08 
177,614.48 

สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย  
จํากัด  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพัฒน์ (ผู้รับมอบ
อํานาจ) 

85,053.08 
177,614.48 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และได้รับจัดสรรสิทธิ
พื้นที่ในการจําหน่าย 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโลหะเจริญ  โดยนายเกียรติ   
กสิวิทย์อํานวย   

1,250.00 ร้านโลหะเจริญ  โดยนายเกียรติ   
กสิวิทย์อํานวย   

1,250.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมรถลากของ 840.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร   สุทโน 840.00 นายอิทธิกร   สุทโน 840.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จ้างเหมากําจัดขยะประจําเดือน 
สิงหาคม  2561 และเดือนกันยายน 
2561 

12,632.31 
10,141.78 

 

เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จํากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอํานาจ) 

12,632.311
10,141.78 

 

บริษัท  เอนเนอร์จี  รีพับบลิค 
จํากัด โดย นายประภาส   
ชอบรัมย์  (ผู้รับมอบอํานาจ) 

12,632.31 
10,141.78 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 1,979.50 เฉพาะเจาะจง มงคลชัย  โดยนายสุจิตร  แซ่คู   1,979.50 มงคลชัย  โดยนายสุจิตร  แซ่คู   1,979.50 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 



 
-2- 

 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 33,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส  
โดยนายเกียรติ์  ดํารงศักดิ์   

33,760.00 ร้าน เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส  
โดยนายเกียรติ์  ดํารงศักดิ์   

33,760.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จัดซื้อทรายและหินผ ุ 96,200.00 เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการค้า โดยนายวินัย  
เม่งเตี๋ยน 

96,200.00 ว.รุ่งเรืองการค้า  โดยนายวินัย   
เม่งเตี๋ยน 

96,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง กอง
การศึกษาและของกองสวัสดิการ
สังคม และวัสดุงานบ้านงานครัวของ 
สํานักปลัดและของกองการศึกษา 

49,505.00 
 

28,350.00 

เฉพาะเจาะจง แสงเจริญสเตอช่ันเนอรี่  โดย 
นางสาววิรินทร์  แสงเจริญ 

49,505.00 
 

28,350.00 

แสงเจริญสเตอช่ันเนอรี่  โดย 
นางสาววิรินทร์  แสงเจริญ 

49,505.00 
 

28,350.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ 
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ตาม
โครงการประกวดอ่านคัมภีร ์
อัลกุรอาน 

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิภา  เมธาประสิทธิ์   6,500.00 นางนิภา  เมธาประสิทธิ ์  6,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการประกวด
สวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ 

500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพื่อลุง โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพื่อลุง โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จ้างเหมาประกอบอาหารตาม
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
ทํานองสรภัญญะ 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอัมพวัน  มีอิน   2,200.00 นางอัมพวัน  มีอิน   2,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

151,936.00 
 

เฉพาะเจาะจง แสงเจริญสเตอช่ันเนอรี่  โดย 
นางสาววิรินทร์  แสงเจริญ 

151,936.00 แสงเจริญสเตอช่ันเนอรี่  โดย 
นางสาววิรินทร์  แสงเจริญ 

151,936.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-3- 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

15 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 7,025.00 เฉพาะเจาะจง แสงเจริญสเตอช่ันเนอรี่  โดย 
นางสาววิรินทร์  แสงเจริญ 

7,025.00 แสงเจริญสเตอช่ันเนอรี่  โดย 
นางสาววิรินทร์  แสงเจริญ 

7,025.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,423.21 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดอาลีก๊อปปี ้
เซ็นเตอร์เซอร์วิส โดยนายพีรวัส  
อาล ี

6,423.21 ห้างหุ้นส่วนจํากัดอาลีก๊อปปี ้
เซ็นเตอร์เซอร์วิส โดยนายพีรวัส  
อาล ี

6,423.21 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,001.97 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์พาณิชย์  โดย 
นายธวัชชัย  รุ่งอภิญญา   

2,001.97 ร้านโชคอนันต์พาณิชย์  โดย 
นายธวัชชัย  รุ่งอภิญญา   

2,001.97 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ , ชุด
ไมโครโฟนไร้สาย ,เครื่องผสมเสียง 

3,230.00 
6,900.00 
8,000.00 

เฉพาะเจาะจง สุชาติการไฟฟ้า โดยนายสุชาติ 
ปุญญธรรม 

3,230.00 
6,900.00 
8,000.00 

สุชาติการไฟฟ้า  โดยนายสุชาติ 
ปุญญธรรม 

3,230.00 
6,900.00 
8,000.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จ้างเหมาต่ออายุเช่าพื้นที่ทําเว็บไซด ์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ้ม  โดยนางสุดา  โกยสุโข 3,000.00 ร้านตุ้ม  โดยนางสุดา  โกยสุโข 3,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จ้างเหมาแบ็คโฮว์ขุดลอก หมู่ที่ 4 - 7 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือศักดิ์  ศักดิ์สมบูรณ ์ 95,000.00 
 

นายลือศักดิ์  ศักดิ์สมบูรณ ์ 95,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จ้างเหมาแบ็คโฮว์ขุดลอก หมู่ที่ 2 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมินันท์  ขําเพชร 100,000.00 นายภูมินันท์  ขําเพชร 100,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จ้างเหมาแบ็คโฮว์ขุดลอก หมู่ที่ 5 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สามพี่น้องเพชร          
คอนสตรัคช่ัน 

130,000.00 จ้างเหมาแบ็คโฮว์ขุดลอก 130,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จ้างเหมาแบ็คโฮว์ขุดลอก  หมู่ที่ 3 ,5 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  นาคสุก 180,000.00 นายอํานาจ  นาคสุก 180,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา 

24 จัดซื้อจุลินทรีย์ก้อน (EMBall) 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพนม  ธรรมวิชัยพันธ์ 6,000.00 นายพนม  ธรรมวิชัยพันธ์ 6,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

25 จัดซื้อถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดบ้านและ
ติดเตียง 

13,289.00 เฉพาะเจาะจง แสงเจริญสเตอช่ันเนอรี่  โดย 
นางสาววิรินทร์  แสงเจริญ 

13,289.00 แสงเจริญสเตอช่ันเนอรี่  โดย 
นางสาววิรินทร์  แสงเจริญ 

13,289.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

26 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินสัน จํากัด โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผู้รับ
มอบอํานาจ) 

5,600.00 บริษัท พาราวินสัน จํากัด โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผู้รับ
มอบอํานาจ) 

5,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

27 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส  
โดยนายเกียรติ์  ดํารงศักดิ์   

5,000.00 ร้าน เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส  
โดยนายเกียรติ์  ดํารงศักดิ์   

5,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

28 จ้างเหมาจัดทําตรายาง 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเส้นศิลป์  โดยนายเริงศักดิ์   
ทองคํา 

350.00 ร้านเส้นศิลป์  โดยนายเริงศักดิ์   
ทองคํา 

350.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แก้วระยับ      ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
 

 

 

 


