
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
มกราคม  2563 

1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 3,893.20 เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

3,893.20 หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

3,893.20 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยเีซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

1,500.00 เบสเทคโนโลยเีซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

1,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาคนงานปฏิบติังานส ารวจ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 2 คน  

16,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.นายอภิลกัษณ์  มานะนสั 
2. นายฐิระ จุไรยานนท ์

8,000.00 
8,000.00 

1.นายอภิลกัษณ์  มานะนสั 
2. นายฐิระ จุไรยานนท ์

8,000.00 
8,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,054.85 เฉพาะเจาะจง ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

3,054.85 ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

3,054.85 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,519.40 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

1,519.40 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

1,519.40 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดสอง 79,328.48 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย  
จ ากดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

79,328.48 สหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย  
จ ากดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

79,328.48 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจ าหน่าย 

8 จา้งเหมาจดัท าป้ายสวสัดีปีใหม่  
2563 

11,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง   

11,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง   

11,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนธนัวาคม 2562 

19,647.48 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,647.48 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,647.48 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาจดัสถานท่ีจดัโครงการวนั
เด็กแห่งชาติ  

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ค าบรรลือ 20,000.00 นายสมจิต  ค าบนัลือ 20,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือแบบพิมพ ์ 3,445.90 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

3,445.90 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

3,445.90 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
ธนัวาคม  2562 

10,469.09 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

10,469.09 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

10,469.09 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย  

1,134.20 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

1,134.20 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

1,134.20 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

3,900.00 ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

3,900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง
ส าหรับรถบรรทุกขยะชนิดอดัทา้ย 

34,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยางบริการ 2 
โดยนายชยัยนัต ์  เหลืองดี 

34,800.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยางบริการ 2 
โดยนายชยัยนัต ์  เหลืองดี 

34,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 29,840.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

29,840.00 นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

29,840.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 
ทะเบียน ขขว 525 เพชรบุรี 

460.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 460.00 นายอิทธิกร  สุทโน 460.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

18 จดัซ้ือครุภณัฑกี์ฬา 180,000.00 เฉพาะเจาะจง PTM STEEL โดยนายพิรเดช 
ยกทรัพย ์

145,800.00 PTM STEEL โดยนายพิรเดช 
ยกทรัพย ์

145,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 ก่อสร้างเรียงหินใหญ่สายปากคลอง
ท่าแร้ง  หมู่ท่ี 5 

770,000.00 วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป    
(e-bidding) 

หจก.บึงปรีดา  โดยนางศิริพร   
มหาเจริญสิริ 

750,000.00 หจก.บึงปรีดา  โดยนางศิริพร   
มหาเจริญสิริ 

750,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)           เสน่ห์  แกว้ระยบั        ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 


