
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

พฤศจิกายน  2561 

1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,120.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,120.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาตดัตน้ไมบ้ริเวณคลอง      

ท่าแร้งพร้อมขนยา้ย 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ  ลิ้มเจริญ   3,500.00 นายบุญลือ  ลิ้มเจริญ   3,500.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 

ตุลาคม  2561 

13,090.06 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

13,090.06 

 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

13,090.06 

 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนตุลาคม  2561 

22,201.54 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

22,201.54 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

22,201.54 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

5,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพื่อลุง โดย 

นายสุนทร  มีแสง 

5,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่

ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ  934 เพชรบุรี 

และรถยนตน์ัง่ส่วนกลาง กค 3918 

เพชรบุรี 

5,340.37 

 

5,980.23 

ตกลงราคา บริษทั อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์

จาํกดั   

5,340.37 

 

5,980.23 

บริษทั อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์

จาํกดั   

5,340.37 

 

5,980.23 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

 

 



-2- 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม

รางระบายนํ้าหนา้บา้นนายสมควร  

ตุม้ทอง – บา้นนายเตม็ แดงประดบั 

หมู่ที่ 7 

236,000.00 

(231,000.00) 

 

เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการคา้ 229,000.00 ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั  

เม่งเตี๋ยน 

229,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

   (ลงชื่อ)     บูชารัตน์  สนจิตร์     ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 

                  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปฏิบตัิราชการแทน 

                      นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

1 ซื้อหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       

ธนัวาคม  2561 

1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            

ศาสตรสาธิต 

1,110.00 

 

ร้านสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

1,110.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 

นายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์ 

2,400.00 เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 

นายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์ 

2,400.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

ชนิดอดัทา้ย 81-2615 เพชรบุรี 

813.20 เฉพาะเจาะจง ส. ไดนาโม โดยนายสมชาย 

วชัระเกียรติศกัดิ์   

813.20 ส. ไดนาโม โดยนายสมชาย 

วชัระเกียรติศกัดิ์   

813.20 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซื้ออาหารเสริม (นม)  งวดที่ 1 81,065.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

81,065.60 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  

จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      

เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูร้ับมอบ

อาํนาจ) 

81,065.60 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดร้ับจดัสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจาํหน่าย 

5 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 

พฤศจิกายน  2561 

11,003.13 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

11,003.13 

 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 

จาํกดั โดย นายประภาส   

ชอบรัมย ์ (ผูร้ับมอบอาํนาจ) 

11,003.13 

 

เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์

ทะเบียน ขขว 525 เพชรบุรี 

530.01 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 

จาํกดั สาขาบา้นแหลม โดย 

นางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

530.01 บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 

จาํกดั สาขาบา้นแหลม โดย 

นางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

530.01 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซื้อนํ้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจาํเดือนพฤศจิกายน  2561 

20,935.67 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,935.67 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  

โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,935.67 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-2- 

 

ลาํดบั

ที่ 
งานจดัซื้อจดัจา้ง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

ชนิดอดัทา้ย 81-2615 เพชรบุรี 

9,040.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั 

ซิบเข 

9,040.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั 

ซิบเข 

9,040.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

ชนิดอดัทา้ย 81-2615 เพชรบุรี 

4,130.00 เฉพาะเจาะจง นายมาณู  รอดเสม 4,130.00 นายมาณู  รอดเสม 4,130.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซื้อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุขเกษมไดนาโม แอร์   โดย

นางสาวสุวรรณา   เกตุพนัธ์    

4,400.00 ร้านสุขเกษมไดนาโม แอร์   โดย

นางสาวสุวรรณา   เกตุพนัธ์    

4,400.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซื้อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของ

สาํนกัปลดั ,กองช่าง, กองคลงั 

และกองการศึกษา 

75,900.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 

นายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์ 

75,900.00 เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 

นายเกียรติ์  ดาํรงศกัดิ์ 

75,900.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ต 

ของกองช่าง 

20,900.00 เฉพาะเจาะจง เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 

นายณฐัภรณ์  ไทยเอื้อ 

20,900.00 เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 

นายณฐัภรณ์  ไทยเอื้อ 

20,900.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

   (ลงชื่อ)      บูชารัตน์  สนจิตร์      ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 

                  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปฏิบตัิราชการแทน 

                      นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
              

 
 


