
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
ธนัวาคม  2562 

1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาจา้งเหมาวศิวกรออกแบบ
แปลนโครงการก่อสร้าง 

41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมโภช  ชั้นศิริ 41,000.00 นายสมโภช  ชั้นศิริ 41,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดแรก 75,722.64 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย  
จ ากดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

75,722.64 สหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย  
จ ากดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

75,722.64 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจ าหน่าย 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

3,900.00 ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

3,900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(ท่ีชาร์ท
แบตเตอร่ี) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ  
(ประเทศไทย) จ ากดั  โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ    

3,000.00 บริษทั ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ  
(ประเทศไทย) จ ากดั  โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ    

3,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถลากของอบต.
และซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 
ขขว 525 เพชรบุรี 

720.00 
640.00 

เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 720.00 
640.00 

นายอิทธิกร  สุทโน 720.00 
640.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
พฤศจิกายน  2562 

10,914.54 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

10,914.54 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

10,914.54 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมาตดัตน้ไม ้ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ  ล้ิมเจริญ 9,000.00 นายบุญลือ  ล้ิมเจริญ 9,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ยางมะตอย
ส าเร็จรูป) 

45,000.00 เฉพาะเจาะจง ณฐัมล ยางมิกซ์ นางสาวดาวรุ่ง  
กลบัสงวน 

45,000.00 ณฐัมล ยางมิกซ์ นางสาวดาวรุ่ง  
กลบัสงวน 

45,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือผา้ในการจดังานพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์ ฯ 

3,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวโภคะ โดยนางสาวปราณี  
พนัธ์ุสงัข ์  

3,240.00 ร้านนิวโภคะ โดยนางสาวปราณี  
พนัธ์ุสงัข ์  

3,240.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัท าพระบรมฉายาลกัษณ์ในการจดั
งานพิธีรับพระราชทาน ฯ 

400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง   

400.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง   

400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 ค่าเช่าผา้ขาวคลุมเกา้อ้ีในการจดังาน
พิธีรับพระราชทาน ฯ 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ค าบรรลือ 1,200.00 นายสมจิต  ค าบรรลือ 1,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาตกแต่งสถานท่ีในการจดั
งานพิธีรับพระราชทาน ฯ 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  แดงประดบั 5,000.00 นางสาวอรพรรณ  แดงประดบั 5,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

18,234.99 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

18,234.99 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

18,234.99 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จา้งเหมาจดัท าปฏิทิน 2563 40,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์พชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข   

40,600.00 โรงพิมพเ์พชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข   

40,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)           เสน่ห์  แกว้ระยบั        ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 



 


