
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
มิถุนายน  2562 

1,0900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,090.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,090.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,890.35 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

5,890.35 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

5,890.35 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
พฤษภาคม  2562 

13,304.17 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

13,304.17 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

13,304.17 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
และวสัดุงานบา้นงานครัว 

11,340.00 
3,605.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

11,340.00 
3,605.00 

ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

11,340.00 
3,605.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หินคลุก) 8,320.00 เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 
เม่งเต๋ียน 

8,320.00 ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 
เม่งเต๋ียน 

8,320.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (ธง) 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวแีสง  โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั 

1,070.00 ร้าน ทวแีสง  โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั 

1,070.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  รอบแรก 60,628.12 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

60,628.12 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

60,628.12 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจาํหน่าย 

 



-2- 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนพฤษภาคม  2562 

21,804.01 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

21,804.01 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

21,804.01 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (พระบรมฉายา
ลกัษณ์) 

500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซิน  โดยนายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์

500.00 ร้านซิน  โดยนายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์

500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (ผา้มว้น) 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวโภคะ โดยนางสาวปราณี  
พนัธ์ุสงัข ์  

2,160.00 ร้านนิวโภคะ โดยนางสาวปราณี  
พนัธ์ุสงัข ์  

2,160.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาเดินสายเมนเคร่ืองปรับ 
อากาศ 

4,173.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกเคร่ืองเยน็ โดยนาย
ประเสริฐ สหสัสพาศน์ 

4,173.00 คลินิกเคร่ืองเยน็ โดยนาย
ประเสริฐ สหสัสพาศน์ 

4,173.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาจดัทาํป้ายรณรงคว์นัต่อตา้น
ยาเสพติด 

300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพ่ือลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพ่ือลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

300.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)          เสน่ห์  แกว้ระยบั           ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
กรกฎาคม  2562 

1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาติดตั้งระบบแลนและ
ปลัก๊ไฟกองคลงั 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

4,600.00 เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

4,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
มิถุนายน  2562 

11,554.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,554.40 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,554.40 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนา้มสัยดิคลองแหลม  ตั้งแต่
สะพาน – ทางโคง้   หมู่ท่ี 3 

300,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

282,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

282,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนา้มสัยดิคลองแหลมตะวนัตก   
หมู่ท่ี  2 

429,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

395,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

395,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนมิถุนายน  2562 

14,664.64 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

14,664.64 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

14,664.64 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

823.90 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

823.90 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

823.90 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาจดัทาํธงศูนย ์อปพร. 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตวัเกา้ดีไซน์  โดย            
นายกิตติภพ   อยูย่อด 

1,500.00 ร้านตวัเกา้ดีไซน์  โดย            
นายกิตติภพ   อยูย่อด 

1,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร  3,000.00 เฉพาะเจาะจง หนงัสือพิมพป์ฏิรูป  โดย      
นางศิริกลุ  สีตารมณ์   

3,000.00 หนงัสือพิมพป์ฏิรูป  โดย      
นางศิริกลุ  สีตารมณ์   

3,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาจดัทาํมุง้ลวดศูนยพ์ฒันา 
เด็กเลก็อบต.ท่าแร้ง 

8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกอบชยั  ขนุยวง 8,400.00 นายกอบชยั  ขนุยวง 8,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (งบปี 60) 
เคร่ืองปรับอากาศ (งบปี 62) 

21,000.00 
21,000.00 

เฉพาะเจาะจง ฟาร์มแอร์  เซอร์วสิ  นายธนาคม  
นิลใบ 

19,500.00 
19,500.00 

ฟาร์มแอร์  เซอร์วสิ  นายธนาคม  
นิลใบ 

19,500.00 
19,500.00 

 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด
นํ้ าหนา้มสัยดิคลองแหลม  หมู่ท่ี 3 

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชยั  มีอ่ิม 45,700.00 นายศิริชยั  มีอ่ิม 45,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
สาํนกังาน   หมู่ท่ี  7 

700,000.00 วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป    
(e-bidding) 

1.หจก. พจนศิลป  คอนสตรัคชัน่ 
2. หจก.ปานเจริญ  คมัพะนี 95 
3. หจก.สิทธิศกัด์ิ การโยธา 9 
4. หจก.พีเอสวนั คอนสตรัคชัน่ 

620,000.00 
624,444.00 
645,000.00 
679,400.00 

หจก. พจนศิลป  คอนสตรัคชัน่ 620,0000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง
และเสนอราคาตํ่าสุด 

 
   (ลงช่ือ)            เสน่ห์  แกว้ระยบั           ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

 
 



 


