
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2560 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

ตุลาคม  2560 

1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,120.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,120.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2560 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

พฤศจิกายน  2560 

1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,120.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,120.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนตุลาคม  2560 

14,574.03 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

14,574.03 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

14,574.03 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาประกอบอาหารในการ

ประชุมสภา อบต. 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 3,000.00 นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 3,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาจดัทาํพวงมาลา 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประจวบ  ดีประเสริฐ   1,000.00 นางประจวบ  ดีประเสริฐ   1,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์

งานพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์พระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ  

2,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

2,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

2,500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรงย 

6 จา้งเหมาประกอบอาหารผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมและเจา้หนาที่ที่เกี่ยวขอ้งใน

การประชุมเพื่อหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

625.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีวรรณ  พทุธา 625.00 นางอารีวรรณ  พทุธา 625.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน

ตุลาคม 2560 

10,801.33 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

10,801.33 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

10,801.33 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-2- 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่

ส่วนกลาง ทะเบียน กค 3918 

เพชรบุรี 

4,571.04 เฉพาะเจาะจง บริษทัอึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์

จาํกดั  สาขาบา้นแหลม 

4,571.04 

 

บริษทัอึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์

จาํกดั  สาขาบา้นแหลม 

4,571.04 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2560 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

ธนัวาคม  2560 

1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,120.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,120.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดแรก 84,539.84 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

84,539.84 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

84,539.84 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดร้ับจดัสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจาํหน่าย 

3 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนพฤศจิกายน  2560 

16,342.12 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,342.12 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,342.12 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครัว (ถงัขยะ) 9,800.00 เฉพาะเจาะจง เอส. เอน็. อินเตอร์  เซอร์วสิ  

โดยนางสาวณฐมน  บวรเวศน์ 

9,800.00 เอส. เอน็. อินเตอร์  เซอร์วสิ  

โดยนางสาวณฐมน  บวรเวศน์ 

9,800.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์

ทะเบียน ขขว 525 เพชรบุรี 

1,640.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 1,640.00 นายอิทธิกร  สุทโน 1,640.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรงย 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  

ชนิดอดัทา้ย ทะเบียน 81 – 2615 พบ. 

6,260.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง โดยนายศุภชยั  

ซิบเข 

6,260.00 อู่ชยัการช่าง โดยนายศุภชยั  

ซิบเข 

6,260.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน

พฤศจิกายน 2560 

10,525.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

10,525.70 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

10,525.70 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรงย 

 



-2- 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 7,701.33 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  อาลีก๊อปปี้

เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ  โดย       

นายพีรวสั  อาลี 

7,701.33 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  อาลีก๊อปปี้

เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ  โดย       

นายพีรวสั  อาลี 

7,701.33 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ 

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จดัซื้อทราย 

จา้งเหมารถแบค็โฮว ์

 

จดัซื้อโคนซอ 

 

จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 

 

 

จดัซื้อกระสอบทราย 

72,225.00 

6,420.00 

 

14,000.00 

 

54,099.20 

 

 

12,000.00 

ตกลงราคา 1.ว.รุ่งเรืองการคา้ โดยนายวนิยั  

เม่งเตี๋ยน 

 

2. นางศุภากร  ชาตะรูปานนท ์  

 

3.  ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 

โดยนายเรืองสิทธิศกัดิ์ บวัเงิน 

 

4. นางสุภาพร  พยพัพฤกษ ์

72,225.00 

6,420.00 

 

14,000.00 

 

54,099.20 

 

 

12,000.00 

1.ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 

เม่งเตี๋ยน 

 

2. นางศุภากร  ชาตะรูปานนท ์  

 

3.  ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 

โดยนายเรืองสิทธิศกัดิ์ บวัเงิน 

 

4. นางสุภาพร  พยพัพฤกษ ์

72,225.00 

6,420.00 

 

14,000.00 

 

54,099.20 

 

 

12,000.00 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

มกราคม  2561 

1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,140.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,140.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่สอง 80,697.124 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

80,697.12 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

80,697.12 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดร้ับจดัสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจาํหน่าย 

3 จา้งเหมาจดัทาํปฏิทิน ประจาํปี 2561 37,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์พชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย

นายอดิศกัดิ์  แสงสุข   

37,700.00 โรงพิมพเ์พชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย

นายอดิศกัดิ์  แสงสุข   

37,700.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาประกอบอาหารในการ

ประชุมสภา อบต.ท่าแร้ง 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 3,000.00 นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 3,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาจดัทาํป้ายในการออกหน่วย

บริการประชาชนเพื่อการดาํเนินการ

ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่ 

500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรงย 

6 จา้งเหมาเช่าเตน็ทใ์นการออกหน่วย

บริการประชาชน ฯ 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  คาํบรรลือ 1,500.00 นายสมจิต  คาํบรรลือ 1,500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนธนัวาคม  2560 

15,692.04 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

15,692.04 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

15,692.04 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-2- 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

8 จดัซื้อวสัดุก่อสร้างและ 

จดัซื้อครุภณัฑก์่อสร้าง 

2,549.81 

1,550.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย

นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

2,549.81 

1,550.00 

ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย

นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

2,549.81 

1,550.0 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ 

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 2,200.00 เฉพาะเจาะจง แหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  โดย

นายสุทธิโชค  ปานขาน   

2,200.00 แหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  โดย

นายสุทธิโชค  ปานขาน   

2,200.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาซ่อมแซมรถดบัเพลิงตรวจ

การณ์เคลื่อนที่เร็ว 

6,150.00 เฉพาะเจาะจง  อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั  

ซิบเข   

6,150.00  อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั  

ซิบเข   

6,150.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาเช่าเครื่องเสียง เตน็ท ์โตะ๊

พร้อมเกา้อี้ และจดัตกแต่งสถานที่

ตามโครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  คาํบรรลือ 20,000.00 นายสมจิต คาํบรรลือ 20,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน

ธนัวาคม 2560 

10,077.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

10,077.80 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

10,077.80 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรงย 

13 จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์

การชาํระภาษี 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

2,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

2,500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ์  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

กมุภาพนัธ์  2561 

1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,040.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,040.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่สาม 88,382.56 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

88,382.56 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

88,382.56 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดร้ับจดัสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจาํหน่าย 

3 จา้งเหมาแรงงานตดัแต่งกิ่งไมแ้ละ

กาํจดัสิ่งกีดขวางบริเวณขา้งทางใน

พื้นที่ตาํบลท่าแร้ง (10 คน) 

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรารัตน์  เพง็พิณ 33,000.00 นางสาววรารัตน์  เพง็พิณ 33,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซื้อแบบพิมพ ์ 1,830.95 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง 

กรมการปกครอง 

1,830.95 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง 

กรมการปกครอง 

1,830.95 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน

มกราคม  2561 

11,460.88 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

11,460.88 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

11,460.88 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรงย 

5 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน

โครงการเศรษฐกิจชุมชน 

375.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีวรรณ  พทุธา 375.00 นางอารีวรรณ  พทุธา 375.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรงย 

 



-2- 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

7 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนมกราคม  2561 

18,217.45 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

18,217.45 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

18,217.45 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาซ่อมแซมสะพานไมบ้า้น

นายฉออ้น  เจิมใจดี 

21,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  นาคสุก 21,400.00 นายฉออ้น  เจิมใจดี 21,400.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ 

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิด 1,605.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิกเครื่องเยน็  โดยนาย

ประเสริฐ  สหสัสพาศน์   

1,605.00 คลีนิกเครื่องเยน็  โดยนาย

ประเสริฐ  สหสัสพาศน์   

1,605.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

มีนาคม  2561 

1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,140.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,140.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่สี่และ

งวดสุดทา้ย 

76,854.40 

237,921.60 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

76,854.40 

237,921.60 

สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

76,854.40 

237,921.60 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดร้ับจดัสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจาํหน่าย 

3 จา้งเหมาประกอบอาหารในการ

ประชุมสภา อบต.ท่าแร้ง 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 3,000.00 นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 3,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนกมุภาพนัธ์  2561 

17,893.36 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

17,893.36 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

17,893.36 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน

กมุภาพนัธ์  2561 

9,787.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

9,787.40 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

9,787.40 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรงย 

6 จา้งเหมาจดัทาํวารสาร อบต.ท่าแร้ง 61,600.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรี   ออ๊ฟเซ็ท  โดย       

นายอดิศกัดิ์  แสงสุข   

 

61,600.00 เพชรบุรี   ออ๊ฟเซ็ท  โดย       

นายอดิศกัดิ์  แสงสุข   

61,600.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรงย 
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ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

7 จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 32,000.00 เฉพาะเจาะจง อศัวนิยางมิกซ์  โดยนายอศัวิน  

หมื่นอาจ 

32,000.00 อศัวนิยางมิกซ์  โดยนายอศัวิน  

หมื่นอาจ 

32,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

เมษายน  2561 

1,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,070.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,070.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่

ส่วนกลาง ทะเบียน กค 3918 พบ 

4,730.47 เฉพาะเจาะจง บริษทัอึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์ จาํกดั 

สาขาบา้นแหลม   

4,730.47 บริษทัอึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์ จาํกดั 

สาขาบา้นแหลม   

4,730.47 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมป้ายไฟวิง่ 1,100.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม  โดย

นายนรินทร์  พงษส์วสัดิ์   

1,100.00 เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม  โดย

นายนรินทร์  พงษส์วสัดิ์   

1,100.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  

โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

5,100.00 ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  

โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

5,100.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน

มีนาคม  2561 

11,362.44 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

11,362.44 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

11,362.44 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาจดัทาํป้ายออกหน่วยบริการ

ประชาชนเพื่อดาํเนินการป้องกนัและ

ลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต ์ พ.ศ. 2561 

500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

7 จา้งเหมาเช่าเตน็ทอ์อกหน่วยบริการ

ประชาชนเพื่อดาํเนินการป้องกนัและ

ลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต ์ พ.ศ. 2561 

700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  คาํบรรลือ 700.00 นายสมจิต  คาํบรรลือ 700.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

พฤษภาคม  2561 

1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,140.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,140.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนมีนาคม  2561 และ 

ประจาํเดือนเมษายน 2561 

16,843.01 

17,570.67 

เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,843.01 

17,570.67 

บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,843.01 

17,570.67 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซื้อวสัดุเครื่องแต่งกายและ 

วสัดุงานบา้นงานครัว 

600.00 

2,400.00 

เฉพาะเจาะจง ค. จินดา  โดยนายสมควร     

วทิวสัสาํราญกุล   

600.00 

2,400.00 

ค. จินดา โดยนายสมควร     

วทิวสัสาํราญกุล   

600.00 

2,400.00 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

ชนิดอดัทา้ย 

1,786.90 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  

วชัระเกียรติศกัดิ์   

1,786.90 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  

วชัระเกียรติศกัดิ์   

1,786.90 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน

เมษายน  2561 

12,041.67 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

12,041.67 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

12,041.67 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาจดัทาํป้ายตามโครงการฉีด

วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

ประจาํปี   พ.ศ. 2561 

500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซื้อวคัซีนตามโครงการฉีดวคัซีน

ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ฯ 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราวนิสัน จาํกดั โดย

นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูร้ับ

มอบอาํนาจ) 

10,000.00 บริษทั พาราวนิสัน จาํกดั โดย

นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูร้ับ

มอบอาํนาจ) 

10,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

8 จดัซื้อหมึกสาํหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  

โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

3,600.00 ร้านแหลมทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์  

โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

3,600.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาตดักระจก 1,664.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ์  เพิ่มชยั 1,664.00 นายเอกสิทธิ์  เพิ่มชยั 1,664.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาเช่าโตะ๊กลมพร้อมเกา้อี้ตาม

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั

การป้องกนัภยัเบื้องตน้ ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

290.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  คาํบรรลือ 290.00 นายสมจิต  คาํบนัลือ 290.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาจดัทาํป้ายตามโครงการ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ ฯ 

500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

 

500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ ฯ 

690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 

นางศุภาวดี   ลภัยานุกลู   

 

690.00 ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 

นางศุภาวดี   ลภัยานุกลู   

690.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาประกอบอาหารในการ

ประชุมสภา อบต. ท่าแร้ง 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 

 

 

3,000.00 นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 3,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

14 จา้งเหมาโครงการก่อสร้างลาน

คอนกรีตเสริมเหลก็รอบบริเวณ

สาํนกังาน อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 7 

850,000.00 สอบราคา 1. บริษทั เอ คอนกรีต จาํกดั 

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.เอส. ที่ 

   ปรึกษาและการก่อสร้าง 

3. ว. รุ่งเรืองการคา้ 

4. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  แสงวณิช 

    เพชรบุรี 

5. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ปานเจริญ 

     คมัพะนี 95 

6.  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  มานะ 

     เพชรบุรีก่อสร้าง 

7.  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศรุตยา 

     คอนสตรัคชัน่ 

 

649,990.00 

658,270.00 

 

675,000.00 

842,000.00 

 

626,111.00 

 

679,000.00 

 

790,000.00 

บริษทั  เอ คอนกรีต  จาํกดั 

โดยนายอดิศกัดิ์  เถื่อนพงษ ์

649,990.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาตํ่าสุด 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

มิถุนายน  2561 

1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,110.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,110.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ 

โดยนายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์ 

4,000.00 ร้านเบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ 

โดยนายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์ 

4,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2,192.43 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อาลีกอ็ปปี้

เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ โดย        

นายพีรวสั  อาลี 

2,192.43 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อาลีกอ็ปปี้

เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ โดย        

นายพีรวสั  อาลี 

2,192.43 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซื้อวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  9,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราวนิสัน จาํกดั โดย

นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูร้ับ

มอบอาํนาจ) 

9,000.00 บริษทั พาราวนิสัน จาํกดั โดย

นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูร้ับ

มอบอาํนาจ) 

9,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนพฤษภาคม  2561  

20,927.07 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,927.07 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,927.07 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 

พฤษภาคม  2561 

11,790.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

11,790.65 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

11,790.65 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 4,156.95 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย

ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

4,156.95 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย

ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

4,156.95 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-2- 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

8 จดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 34,550.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 

นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

34,550.50 ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 

นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

34,550.50 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จดัซื้อวสัดุอื่น (กระบองไฟกระพริบ) 3,900.00 เฉพาะเจาะจง เอส.เอน็. อินเตอร์ เซอร์วสิ โดย

นางสาวณฐมน บวรเวศน์    

3,900.00 เอส.เอน็. อินเตอร์ เซอร์วสิ โดย

นางสาวณฐมน บวรเวศน์    

3,900.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซื้อวสัดุคอมพิวเตอร์ของกองคลงั 

และของกองสวสัดิการฯ 

38,280.00 

17,000.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ 

โดยนายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์ 

38,280.00 

17,000.00 

ร้านเบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ 

โดยนายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์ 

28,280.00 

17,000.00 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซื้ออาหารเสริม (นม)   88,382.56 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

88,382.56 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

88,382.56 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดร้ับจดัสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจาํหน่าย 

12 จา้งเหมาจดัทาํป้ายตามโครงการ

อบรมจริยธรรมอิสลาม 

500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

 

500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครัว 16,500.00 เฉพาะเจาะจง เบสท ์เคมีคอล  คอนโทรล  โดย

นางสาวกิริยา  แยกรัง 

16,500.00 เบสท ์เคมีคอล  คอนโทรล  โดย

นางสาวกิริยา  แยกรัง 

16,500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถลากขยะ 1,660.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 

 

1,660.00 นายอิทธิกร  สุทโน 1,660.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 4,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รวมสิน  เฮาส์ จาํกดั โดย

นางทรงลกัษณ์  ทองสุขฯ 

4,055.00 บริษทั รวมสิน  เฮาส์ จาํกดั โดย

นางทรงลกัษณ์  ทองสุขฯ 

4,055.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-3- 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

16 จา้งเหมาซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7  

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง  เขียวกะแล 25,000.00 นายสนอง  เขียวกะแล 25,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาตํ่าสุด 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

กรกฎาคม  2561 

1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,130.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,130.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาป้ายป้ายกิจกรรมรณรงค์

ต่อตา้นยาเสพติด เนื่องในวนัต่อตา้น

ยาเสพติดโลก 

500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

 

500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพื่อลุง  โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

 

500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบนํ้า

ประจาํรถดบัเพลิงตรวจการณ์

เคลื่อนที่เร็ว 

1,444.50 เฉพาะเจาะจง มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู 1,444.50 มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู 1,444.50 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซื้อธงชาติ ธงตราสัญลกัษณ์ ร. 10 

และเสาธง  

13,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวแีสง โดยนายยทุธนา  

กฤษติชยั 

13,910.00 ร้านทวแีสง โดยนายยทุธนา  

กฤษติชยั 

13,910.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนมิถุนายน  2561  

21,551.98 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

21,551.98 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

21,551.98 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 

มิถุนายน  2561 

12,511.72 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

12,511.72 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

12,511.72 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

ชนิดอดัทา้ย 

3,380.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง โดยนายศุภชยั   

ซิบเข   

3,380.00 อู่ชยัการช่าง โดยนายศุภชยั   

ซิบเข   

3,380.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

8 จดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังาน 

(เครื่องปรับอากาศ) 

20,897.10 เฉพาะเจาะจง คลินิกเครื่องเยน็ โดย 

นางมนสิกานณ์  แยม้พงษ ์ 

(ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

20,897.10 คลินิกเครื่องเยน็ โดย 

นางมนสิกานณ์  แยม้พงษ ์ 

(ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

20,897.10 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็สายคลองแหลมฝั่งตะวนัตก 

หมู่ที่  2 

330,000.00 เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 

เม่งเตี๋ยน 

303,000.00 ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 

เม่งเตี๋ยน 

303,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็สายบา้นนายสมชาย  เส็งขยนั 

หมู่ที่  1 

228,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  สุขนิรัญ

รุ่งเรือง  โดยนายสนัน่ สุขนิรัญ 

226,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  สุขนิรัญ

รุ่งเรือง  โดยนายสนัน่ สุขนิรัญ 

226,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ 

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็สายบา้นนายชุบ – ริมเขื่อน    

หมู่ที่ 5 

450,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  สุขนิรัญ

รุ่งเรือง  โดยนายสนัน่ สุขนิรัญ 

446,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  สุขนิรัญ

รุ่งเรือง  โดยนายสนัน่ สุขนิรัญ 

446,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็สายบา้นนายประสงค ์–วดัใหม่ 

หมู่ที่  6 

450,000.00 เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 

เม่งเตี๋ยน 

448,000.00 ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 

เม่งเตี๋ยน 

448,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

สิงหาคม  2561 

1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,150.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,150.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร      

เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

3,500.00 

 

3,000.00 

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ  

จาํกดั 

2. หนงัสือพิมพป์ฏิรูป   

3,500.00 

 

3,000.00 

1.บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ  

จาํกดั 

2. หนงัสือพิมพป์ฏิรูป   

3,500.00 

 

3,000.00 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเลื่อยยนต ์ 1,016.50 เฉพาะเจาะจง มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู 1,016.50 มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู 1,016.50 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

จาํนวน  7 เครื่อง 

5,136.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกเครื่องเยน็   5,136.00 ร้านคลีนิกเครื่องเยน็   5,136.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่ 1 118,334.72 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

118,334.72 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

118,334.72 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดร้ับจดัสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจาํหน่าย 

6 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนกรกฎาคม  2561  

20,339.71 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,339.71 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,339.71 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาแรงงานตดัแต่งกิ่งไมแ้ละ

กาํจดัสิ่งกีดขวางบริเวณขา้งทางใน

พื้นที่ตาํบลท่าแร้ง จาํนวน 60 คน 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา  บุญลว้น  18,000.00 นายธนา  บุญลว้น 18,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 

กรกฎาคม  2561 

12,527.32 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

12,527.32 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

12,527.32 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จดัซื้อเครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ , 

จอภาพ และรีโมทควบคุม 

23,690.00 เฉพาะเจาะจง เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 

นายณฐัภรณ์  ไทยเอื้อ 

20,000.00 

2,000.00 

1,690.00 

เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 

นายณฐัภรณ์  ไทยเอื้อ 

20,000.00 

2,000.00 

1,690.00 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

ชนิดอดัทา้ย 

1,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   

ซิบเข     

1,300.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   

ซิบเข     

1,300.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ 

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาจดัตกแต่งสถานที่ตาม

โครงการจดังานวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิภา  เมธาประสิทธิ์   20,000.00 นางนิภา  เมธาประสิทธิ์   20,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาจดัทาํเกียรติบตัรตาม

โครงการจดังานวนัเฉลิมฯ  

750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโกสุมภ ์ สุดยโูซ๊ะ 20,000.00 นางสาวโกสุมภ ์ สุดยโูซ๊ะ 750.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซื้อสมุดลงนามถวายพระพรและ

กรวยกระธงดอกไมต้ามโครงการจดั

งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  

1,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  อาลีก๊อปปี้

เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ โดย          

นายพีรวสั  อาลี   

1,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  อาลีก๊อปปี้

เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ โดย          

นายพีรวสั  อาลี   

1,100.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

 

 



-3- 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

14 จดัซื้อขาตั้งธงตามโครงการจดังาน

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 

706.20 เฉพาะเจาะจง ร้านทวแีสง โดยนายยทุธนา  

กฤษติชยั   

706.20 ร้านทวแีสง โดยนายยทุธนา  

กฤษติชยั   

706.20 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

กนัยายน  2561 

1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,100.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,100.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนสิงหาคม  2561  และ

กนัยายน  2561 

22,406.09 

22,131.35 

เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

22,406.09 

22,131.35 

บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

22,406.09 

22,131.35 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่ 2 

และงวดสุดทา้ย 

85,053.08 

177,614.48 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

85,053.08 

177,614.48 

สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

85,053.08 

177,614.48 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดร้ับจดัสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจาํหน่าย 

4 จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโลหะเจริญ  โดยนายเกียรติ   

กสิวทิยอ์าํนวย   

1,250.00 ร้านโลหะเจริญ  โดยนายเกียรติ   

กสิวทิยอ์าํนวย   

1,250.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมรถลากของ 840.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร   สุทโน 840.00 นายอิทธิกร   สุทโน 840.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 

สิงหาคม  2561 และเดือนกนัยายน 

2561 

12,632.31 

10,141.78 

 

เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

12,632.311

10,141.78 

 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

12,632.31 

10,141.78 

 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื่องตดัหญา้ 1,979.50 เฉพาะเจาะจง มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู   1,979.50 มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู   1,979.50 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

8 จดัซื้อวสัดุคอมพิวเตอร์ 33,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  

โดยนายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์   

33,760.00 ร้าน เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  

โดยนายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์   

33,760.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จดัซื้อทรายและหินผ ุ 96,200.00 เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการคา้ โดยนายวนิยั  

เม่งเตี๋ยน 

96,200.00 ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั   

เม่งเตี๋ยน 

96,200.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซื้อวสัดุสาํนกังานกองคลงั กอง

การศึกษาและของกองสวสัดิการ

สังคม และวสัดุงานบา้นงานครัวของ 

สาํนกัปลดัและของกองการศึกษา 

49,505.00 

 

28,350.00 

เฉพาะเจาะจง แสงเจริญสเตอชัน่เนอรี่  โดย 

นางสาววริินทร์  แสงเจริญ 

49,505.00 

 

28,350.00 

แสงเจริญสเตอชัน่เนอรี่  โดย 

นางสาววริินทร์  แสงเจริญ 

49,505.00 

 

28,350.00 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ 

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาจดัตกแต่งสถานที่ตาม

โครงการประกวดอ่านคมัภีร์ 

อลักรุอาน 

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิภา  เมธาประสิทธิ์   6,500.00 นางนิภา  เมธาประสิทธิ์   6,500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาจดัทาํป้ายโครงการประกวด

สวดมนตห์มู่ทาํนองสรภญัญะ 

500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาประกอบอาหารตาม

โครงการประกวดสวดมนตห์มู่

ทาํนองสรภญัญะ 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอมัพวนั  มีอิน   2,200.00 นางอมัพวนั  มีอิน   2,200.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 ค่าจดัการเรียนการสอนศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 

151,936.00 

 

เฉพาะเจาะจง แสงเจริญสเตอชัน่เนอรี่  โดย 

นางสาววริินทร์  แสงเจริญ 

151,936.00 แสงเจริญสเตอชัน่เนอรี่  โดย 

นางสาววริินทร์  แสงเจริญ 

151,936.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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15 จดัซื้อวสัดุเครื่องแต่งกาย 7,025.00 เฉพาะเจาะจง แสงเจริญสเตอชัน่เนอรี่  โดย 

นางสาววริินทร์  แสงเจริญ 

7,025.00 แสงเจริญสเตอชัน่เนอรี่  โดย 

นางสาววริินทร์  แสงเจริญ 

7,025.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 6,423.21 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอาลีก๊อปปี้ 

เซ็นเตอร์เซอร์วิส โดยนายพีรวสั  

อาลี 

6,423.21 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอาลีก๊อปปี้ 

เซ็นเตอร์เซอร์วิส โดยนายพีรวสั  

อาลี 

6,423.21 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 2,001.97 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 

นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

2,001.97 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 

นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

2,001.97 

 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ, 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 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จา้งเหมาต่ออายเุช่าพื้นที่ทาํเวบ็ไซด ์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุม้  โดยนางสุดา  โกยสุโข 3,000.00 ร้านตุม้  โดยนางสุดา  โกยสุโข 3,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จา้งเหมาแบค็โฮวข์ดุลอก หมู่ที่ 4 - 7 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือศกัดิ์  ศกัดิ์สมบูรณ์ 95,000.00 

 

นายลือศกัดิ์  ศกัดิ์สมบูรณ์ 95,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จา้งเหมาแบค็โฮวข์ดุลอก หมู่ที่ 2 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมินนัท ์ ขาํเพชร 100,000.00 นายภูมินนัท ์ ขาํเพชร 100,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จา้งเหมาแบค็โฮวข์ดุลอก หมู่ที่ 5 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  สามพี่นอ้งเพชร          

คอนสตรัคชัน่ 

130,000.00 จา้งเหมาแบค็โฮวข์ดุลอก 130,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จา้งเหมาแบค็โฮวข์ดุลอก  หมู่ที่ 3 ,5 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  นาคสุก 180,000.00 นายอาํนาจ  นาคสุก 180,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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24 จดัซื้อจุลินทรียก์อ้น (EMBall) 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพนม  ธรรมวชิยัพนัธ์ 6,000.00 นายพนม  ธรรมวชิยัพนัธ์ 6,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

25 จดัซื้อถุงยงัชีพใหผู้ป้่วยติดบา้นและ

ติดเตียง 

13,289.00 เฉพาะเจาะจง แสงเจริญสเตอชัน่เนอรี่  โดย 

นางสาววริินทร์  แสงเจริญ 

13,289.00 แสงเจริญสเตอชัน่เนอรี่  โดย 

นางสาววริินทร์  แสงเจริญ 

13,289.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

26 จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์และ

การแพทย ์

5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราวนิสัน จาํกดั โดย

นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูร้ับ

มอบอาํนาจ) 

5,600.00 บริษทั พาราวนิสัน จาํกดั โดย

นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูร้ับ

มอบอาํนาจ) 

5,600.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

27 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  

โดยนายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์   

5,000.00 ร้าน เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  

โดยนายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์   

5,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

28 จา้งเหมาจดัทาํตรายาง 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเส้นศิลป์  โดยนายเริงศกัดิ์   

ทองคาํ 

350.00 ร้านเส้นศิลป์  โดยนายเริงศกัดิ์   

ทองคาํ 

350.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

(ลงชื่อ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

  
 
 

 


