
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
กรกฎาคม  2563 

1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,120.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,120.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังานกองคลงั 
ส านกัปลดั 
กองการศึกษา 

14,000.00 
35,500.00 
29,400.00 

เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ โดย 
นายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

13,600.00 
35,200.00 
26,400.00 

เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ โดย 
นายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

13,600.00 
35,200.00 
26,400.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
มิถุนายน   2563 

14,027.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,027.70 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,027.70 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาติดตั้งเหลก็ดดัประตูและ
หนา้ต่าง ศพด.อบต.ท่าแร้ง 

68,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม  พุม่นาค 67,800.00 นายอุดม  พุม่นาค 67,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมรถลากของของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

900.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 900.00 นายอิทธิกร  สุทโน 900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,390.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

7,390.00 นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

7,390.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนมิถุนายน  2563 

19,301.02 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,301.02 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,301.02 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 29,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเรืองสิทธิศกัด์ิ บวัเงิน 

29,960.00 ร้าน ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเรืองสิทธิศกัด์ิ บวัเงิน 

29,960.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 
จ ากดั 

3,500.00 บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 
จ ากดั 

3,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวแีสง   โดย 
นายยทุธนา  กฤษติชยั    

4,815.00 ร้านทวแีสง   โดย 
นายยทุธนา  กฤษติชยั    

4,815.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาท าท่ีปักธง 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม  พุม่นาค 4,400.00 นายอุดม  พุม่นาค 4,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาติดตั้งไฟวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  แตม้เรืองอิฐ 20,000.00 นายไพโรจน์  แตม้เรืองอิฐ 20,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาจดัท าพระบรมฉายาลกัษณ์ 700.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง 

700.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง 

700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือผา้ออร์แกนซ่า 8,667.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ  โดยนางประทุม สีรุ้ง 8,667.00 ร้านโภคะ โดยนางประทุม สีรุ้ง 8,667.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จา้งเหมากลบหลุมบ่อ หมู่ท่ี  1 และ 6 40,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  นาคสุก 40,600.00 นายอ านาจ  นาคสุก 40,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมารถบรรทุกเพื่อขนยา้ยรถขดุ
ไฮโดรลิค 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สีรุ้งคอนสทรัคชัน่ จ ากดั 
โดยนายบุญธรรม สีรุ้ง 

7,000.00 บ.สีรุ้งคอนสทรัคชัน่ จ ากดั 
โดยนายบุญธรรม สีรุ้ง 

7,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)        เสน่ห์  แกว้ระยบั            ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 



 


