
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
มีนาคม  2563 

1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดส่ี 
และงวดสุดทา้ย 

72,116.80 
228,899.60 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย  
จ ากดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

72,116.80 
228,899.60 

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

72,116.80 
228,899.60 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจ าหน่าย 

3 จดัซ้ือครุภณัฑด์บัเพลิง 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ   
(ประเทศไทย)   จ ากดั โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ 

21,500.00 บริษทั  ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ   
(ประเทศไทย)   จ ากดั โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ 

21,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

5,670.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง โดยนายศุภชยั 
ซิบเข 

5,670.00 อู่ชยัการช่าง โดยนายศุภชยั 
ซิบเข 

5,670.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
(โนต้บุ๊ค ,เคร่ืองพิมพ,์ คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล) 

20,500.00 
16,600.00 
20,500.00 

เฉพาะเจาะจง เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

20,500.00 
16,600.00 
20,500.00 

เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

20,500.00 
16,600.00 
20,500.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง
ตามโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน อบต. ฯ 

58,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ  ศรีสวสัด์ิ 58,000.00 นายประสิทธ์ิ  ศรีสวสัด์ิ 58,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 

16,467.77 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,467.77 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,467.77 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
กมุภาพนัธ์  2563 

10,860.39 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

10,860.39 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

10,860.39 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาวศิวกรออกแบบแปลน
โครงการก่อสร้าง 

32,990.00 เฉพาะเจาะจง นายสมโภช  ชั้นศิริ 32,990.00 นายสมโภช  ชั้นศิริ 32,990.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ   
(ประเทศไทย)   จ ากดั โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ 

7,500.00 บริษทั  ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ   
(ประเทศไทย)   จ ากดั โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ 

7,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว 6,700.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติการไฟฟ้า  โดยนายสุชาติ 
ปุญญธรรม 

6,700.00 สุชาติการไฟฟ้า  โดยนายสุชาติ 
ปุญญธรรม 

6,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์สูบน ้ า
รถดบัเพลิงตรวจการณ์เคล่ือนท่ีเร็ว 

7,873.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 7,873.00 นายอิทธิกร  สุทโน 7,873.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 2,160.00 เฉพาะเจาะจง เอม็ อาร์ พี  โดย 
นางสาวกรกช  มาพนัธ์สุ 

2,160.00 เอม็ อาร์ พี  โดย 
นางสาวกรกช  มาพนัธ์สุ 

2,160.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาก าจดัส่ิงปฏิกลู  หมู่ท่ี 7 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ  หวงักา 2,900.00 นายเอ  หวงักา 2,900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายบา้น
หมวดอ่าง – รร.วดักฎิุ  หมู่ท่ี 5 

160,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง โดยนายธนกร   
สมเคราะห์ 

158,000.00 หจก.โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง โดยนายธนกร   
สมเคราะห์ 

158,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

16 โครงการก่อสร้างถนนคลส.พร้อม
รางระบายน ้ าเหมืองตาดว้ง  หมู่ท่ี 6 

377,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง โดยนายธนกร   
สมเคราะห์ 

330,000.00 หจก.โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง โดยนายธนกร   
สมเคราะห์ 

330,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 โครงการก่อสร้างถนนคลส.สาย
คลองแหลมฝ่ังตะวนัตก  หมู่ท่ี 2 

422,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มานะเพชรบุรีก่อสร้าง 
 โดย  นายสุรสิทธ์  พว่งศรี 

414,000.00 หจก.มานะเพชรบุรีก่อสร้าง 
 โดย  นายสุรสิทธ์  พว่งศรี 

414,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายบา้น
ผูใ้หญ่อ าไพ  หมู่ท่ี  1 

245,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มานะเพชรบุรีก่อสร้าง 
 โดย  นายสุรสิทธ์  พว่งศรี 

243,000.00 หจก.มานะเพชรบุรีก่อสร้าง 
 โดย  นายสุรสิทธ์  พว่งศรี 

243,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)        เสน่ห์  แกว้ระยบั     ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 
 

 


