
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
สิงหาคม  2562 

1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดแรก 118,992.72 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

118,992.72 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

118,992.72 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจาํหน่าย 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหวั
กระถิน  หมู่ท่ี 5 

60,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

58,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

58,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
ซ่อมกลอ้งวงจรปิด 
และจดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

856.00 
909.50 

3,103.00 

เฉพาะเจาะจง คลีนิกเคร่ืองเยน็ โดย 
นายประเสริฐ  สหสัสพาศน์   

856.00 
909.50 

3,103.00 

คลีนิกเคร่ืองเยน็ โดย 
นายประเสริฐ  สหสัสพาศน์   

856.00 
909.50 

3,103.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาตกแต่งสถานท่ีบริเวณรอบ
อาคารสาํนกังาน 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรษา  ประจนัทอง 1,000.00 นางอรษา  ประจนัทอง  1,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาจดัตกแต่งสถานท่ีงาน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
มหาราชินี 

23,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  คาํบรรลือ 23,600.00 นายสมจิต  คาํบนัลือ 23,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาจดัทาํเกียรติบตัรและชุดการ
แสดงงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 

7,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  แดงประดบั 7,400.00 นางสาวอรพรรณ  แดงประดบั 7,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมาจดัทาํอาหารงานเฉลิม    
พระชนมพรรษา ฯ 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 2,000.00 นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 2,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
กรกฎาคม  2562 

12,496.96 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

12,496.96 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

12,496.96 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 
 

จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนกรกฎาคม  2562 

19,409.96 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,409.96 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,409.96 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราวนิสนั จาํกดั โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูรั้บ
มอบอาํนาจ) 

9,000.00 บริษทั พาราวนิสนั จาํกดั โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูรั้บ
มอบอาํนาจ) 

9,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน (งบปี 61) 
ครุภณัฑส์าํนกังาน (งบปี 62) 

59,400.00 
44,000.00 

เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ โดย 
นายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

59,000.00 
43,800.00 

เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ โดย 
นายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

59,000.00 
43,800.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 
และเคร่ืองสูบนํ้ า 

856.00 
2,439.60 

เฉพาะเจาะจง มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู   856.00 
2,439.60 

มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู   856.00 
2,439.60 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือจอภาพคอมพิวเตอร์ 
และจา้งเหมาติดตั้งระบบแลน 

2,800.00 
3,500.00 

เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

2,800.00 
3,500.00 

เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

2,800.00 
3,500.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์ก 
สายป่าขวาง – บา้นหวักระทุ่ม ม. 4 

476,000.00 เฉพาะเจาะจง บโชคสุพรการโยธา  จาํกดั โดย 
นส.จนัทิมา  แยม้สาํรวล (ผูรั้บ
มอบอาํนาจ)   

424,000.00 บโชคสุพรการโยธา  จาํกดั โดย 
นส.จนัทิมา  แยม้สาํรวล (ผูรั้บ
มอบอาํนาจ)   

424,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

16 โครงการต่อเติมหลงัคากนัสาด 
ศพด.อบต.ท่าแร้ง 

63,000.00 เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 
เม่งเต๋ียน 

62,000.00 ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 
เม่งเต๋ียน 

62,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

3,359.80 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

3,359.80 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

3,359.80 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่
ส่วนกลาง ทะเบียน กค 3918  

10,772.76 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จาํกดั   

10,772.76 บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จาํกดั   

10,772.76 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 12,943.79 เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

12,943.79 หจก. อาลีก็อปป้ีเซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดยนายพีรวสั  อาลี 

12,943.79 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์สาํนกัปลดั 
วสัดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 
และวสัดุคอมพิวเตอร์ของกองคลงั 

50,000.00 
16,360.00 
40,000.00 

เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

50,000.00 
16,360.00 
40,000.00 

เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  
โดยนายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

50,000.00 
16,360.00 
40,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม. 7 2,000,000.00 วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป    
(e-bidding) 

1.  หจก.โชควนัฉตัรท่ายาง
ก่อสร้าง 
2. หจก.กาํไรคุม้หลา้ 
3.หจก.ทิพยเ์จริญซพัพลาย 2012  
4. บ.ชินาภคั คอนกรีต จาํกดั 

1,297,000.00 
 

1,562,000.00 
1,590,000.00 
1,666,666.66 

หจก.โชควนัฉตัรท่ายาง
ก่อสร้าง  โดยนางสาวโชติมา  
คงทิม  (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 
 

1,297,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)        เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกนัยายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
กนัยายน  2562 

1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่หมอก
ควนั และเติมถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมี 

29,862.63 
2,800.00 

เฉพาะเจาะจง บริษทั  ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ   
(ประเทศไทย)   จาํกดั โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองดาํหริ 

29,862.63 
2,800.00 

บริษทั  ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ   
(ประเทศไทย)   จาํกดั โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองดาํหริ 

29,862.63 
2,800.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 7,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญมีการยาง โดยนายบุญมี   
จนัทร์อนุกลู 

7,830.00 ร้านบุญมีการยาง โดยนายบุญมี   
จนัทร์อนุกลู 

7,830.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดสอง 
และงวดสุดทา้ย 

79,328.38 
181,760.64 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

79,328.38 
181,760.64 

สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

79,328.38 
181,760.64 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจาํหน่าย 

5 จา้งเหมาแรงงานร้ือถอนสะพานไม ้ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพสาน  นุชเซ๊าะ 6,000.00 นายไพสาน  นุชเซ๊าะ 6,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

4,950.00 เฉพาะเจาะจง อู่มาณู  โดย นายมาณู รอดเสม    4,950.00 อู่มาณู  โดย นายมาณู รอดเสม    4,950.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่
ส่วนกลาง    กฉ 934  เพชรบุรี 

2,497.38 เฉพาะเจาะจง บริษทัอ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์  
จาํกดั  สาขาบา้นแหลม 

2,497.38 บริษทัอ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์  
จาํกดั  สาขาบา้นแหลม 

2,497.38 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมาติดตั้งเหลก็ดดับานหนา้ต่าง
และติดตั้งประตูเหลก็พบัได ้

21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม  พุม่นาค 21,000.00   นายอุดม  พุม่นาค 21,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 
 

จา้งเหมาทาํความสะอาดผา้ม่าน 
ผา้ม่านแบบหลุยส์และม่านปรับแสง 

37,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาครผา้ม่าน  โดยนางคนึง 
สีสวสัด์ิ 

37,600.00 ร้านสาครผา้ม่าน  โดยนางคนึง 
สีสวสัด์ิ 

37,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
สิงหาคม  2562 
และเดือนกนัยายน 2562 

13,493.66 
 

10,363.27 

เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

13,493.66 
 

10,363.27 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

13,493.66 
 

10,363.27 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 
 

จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนสิงหาคม  2562 
และเดือนกนัยายน 2562 

21,344.60 
 

20,560.48 

เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

21,344.60 
 

20,560.48 

บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

21,344.60 
 

20,560.48 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมารถแบ็คโฮวข์ดุลอกคลอง 
หมู่ท่ี 3 
จา้งเหมาตกัส่ิงกีดขวางทางนํ้ า 
คลองแหลม หมู่ท่ี 2 

22,000.00 
 

16,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายอาํนาจ  นาคสุก 22,000.00 
 

16,000.00 

นายอาํนาจ  นาคสุก 22,000.00 
 

16,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุขเกษมไดนาโม แอร์ โดย
นางสาวสุวรรณา   เกตุพนัธ์   

2,200.00 ร้านสุขเกษมไดนาโม แอร์ โดย
นางสาวสุวรรณา   เกตุพนัธ์   

2,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน (งบปี 61) 
ครุภณัฑส์าํนกังาน (งบปี 62) 

10,000.00 
24,700.00 

เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ โดย 
นายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

10,000.00 
24,700.00 

เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ โดย 
นายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

10,000.00 
24,700.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

15 จา้งเหมาซ่อมแซมหลงัคาอบต. 44,835.00 เฉพาะเจาะจง นายไพสาน  นุชเซ๊าะ 44,835.00 นายไพสาน  นุชเซ๊าะ 44,835.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 4,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครินทร์  การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ   

4,785.00 ร้านนครินทร์  การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ   

4,785.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังานกองคลงั 
วสัดุสาํนกังานของกองช่าง 
และของกองสวสัดิการสงัคม 
วสัดุงานบา้นงานครัวกองการศึกษา
และของสาํนกัปลดั 

24,861.00 
19,912.00 
14,954.00 
9,925.00 

26,382.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านนครินทร์  การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ   

24,861.00 
19,912.00 
14,954.00 
9,925.00 

26,382.00 

ร้านนครินทร์  การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ   

24,861.00 
19,912.00 
14,954.00 
9,925.00 

26,382.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 7,545.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 7,545.00 นายอิทธิกร  สุทโน 7,545.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จา้งเหมาต่ออายเุวบ็ไซดข์องอบต. 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุม้  โดยนางสุดา โกยสุโข 3,000.00 ร้านตุม้  โดยนางสุดา  
โกยสุโข 

3,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จา้งเหมารถแบ็คโฮวต์กัส่ิงกีดขวาง 
ทางนํ้ าบริเวณคลองท่าแร้ง   ม. 5, 7 

22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสาํราญ  แช่มชอ้ย 22,500.00 นายสาํราญ  แช่มชอ้ย 22,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังานของศูนยเ์ด็กเลก็ 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส กรุ๊ป อินเตอร์เทรด 
จาํกดั  โดยนางสาวจุฑารัตน์    
วรรณโพธ์ิกลาง 

4,750.00 บริษทั โพส กรุ๊ป อินเตอร์เทรด 
จาํกดั  โดยนางสาวจุฑารัตน์    
วรรณโพธ์ิกลาง 

4,750.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,070.00 เฉพาะเจาะจง บ. สมัพนัธ์พร  เทรดด้ิง จาํกดั 
นายชชัชาย เลาหะสมัพนัธพร 

2,070.00 บ. สมัพนัธ์พร  เทรดด้ิง จาํกดั 
นายชชัชาย เลาหะสมัพนัธพร 

2,070.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

23 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ
ซ่อมแซมเคร่ืองกระจายเสียง 
และจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน  

44,518.50 
9,810.00 
6,600.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

44,518.50 
9,810.00 
6,600.00 

ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

44,518.50 
9,810.00 
6,600.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

24 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,507.29 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย
ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

5,507.29 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

5,507.29 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

25 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างสาํหรับใชใ้นงาน
ของอบต.ท่าแร้ง จาํนวน 3 งาน 

5,467.70 
4,451.20 
1,974.15 

เฉพาะเจาะจง ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

5,467.70 
4,451.20 
1,974.15 

ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง  
โดยนายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

5,467.70 
4,451.20 
1,974.15 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

26 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

1,430.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

1,430.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั  
ซิบเข 

1,430.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

27 จดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัร จาํนวน 3 
เคร่ือง 

2,100.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

2,100.00 เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  
โดยนายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

2,100.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

28 จดัซ้ือวสัดุจดัการเรียนการสอน 168,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี   ลภัยานุกลู   

168,225.00 ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี   ลภัยานุกลู   

168,225.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

29 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 4,790.93 เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

4,790.93 หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

4,790.93 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั     ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 



 
 
 

 


