
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
เมษายน  2563 

1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,080.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,080.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,080.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

1,080.00 นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

1,080.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนมีนาคม  2563 

16,564.47 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,564.47 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,564.47 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,420.00 
2,300.00 

เฉพาะเจาะจง สุขเกษมไดนาโม แอร์  โดย
นางสาวสุวรรณา       เกตุพนัธ์ 

2,420.00 
2,300.00 

สุขเกษมไดนาโม แอร์  โดย
นางสาวสุวรรณา       เกตุพนัธ์ 

2,420.00 
2,300.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,700.00 เฉพาะเจาะจง เอทูเค  คอมพิวเตอร์  โดยนาย
ณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ   

3,700.00 เอทูเค  คอมพิวเตอร์  โดยนาย
ณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ   

3,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาจดัท าป้ายเตือนเพ่ือป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนน   
ป้ายโครงการฉีดวคัซีนพิษสุนขับา้ 

14,000.00 
 

500.00 

เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง   

14,000.00 
 

500.00 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง   

14,000.00 
 

500.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราวนิสนั จ ากดั โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูรั้บ
มอบอ านาจ) 

20,000.00 บริษทั พาราวนิสนั จ ากดั โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูรั้บ
มอบอ านาจ) 

20,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาซ่อมแซมสะพานไมบ้า้น
นายฉออ้น  เจิมใจดี  หมู่ท่ี 4 

32,600.00 เฉพาะเจาะจง นายไพสาน  นุชเซ๊าะ 32,600.00 นายไพสาน  นุชเซ๊าะ 32,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-2- 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
มีนาคม  2563 

11,950.62 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

11,950.62 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

11,950.62 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร (ถงัพน่ยา) 
และวสัดุงานบา้นงานครัว 

3,300.00 
5,475.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

3,300.00 
5,475.00 

ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

3,300.00 
5,475.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
(ไฟกระพริบ LED) 

1,070.00 เฉพาะเจาะจง ทรีสตาร์ อินเตอร์เทค โดย 
นายสุวทิย ์พงษไ์ชยโสภณ    

1,070.00 ทรีสตาร์ อินเตอร์เทค โดย 
นายสุวทิย ์พงษไ์ชยโสภณ    

1,070.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,600.00 เฉพาะเจาะจง โลหะเจริญ   โดยนายเกียรติ   
กสิวทิยอ์  านวย 

2,600.00 โลหะเจริญ   โดยนายเกียรติ   
กสิวทิยอ์  านวย 

2,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  7,200.00 เฉพาะเจาะจง เอม็ อาร์ พี  โดย 
นางสาวกรกช  มาพนัธ์สุ 

7,200.00 เอม็ อาร์ พี  โดย 
นางสาวกรกช  มาพนัธ์สุ 

7,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 1,060.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 1,060.00 นายอิทธิกร  สุทโน 1,060.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งในการ
ประชุมเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชน 

375.00 เฉพาะเจาะจง นางอมัพวนั  มีอิน 375.00 นางอมัพวนั  มีอิน 375.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ
 
 
จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ

31,580.00 
62,100.00 
6,750.00 

16,436.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

31,580.00 
62,100.00 
6,750.00 

16,436.00 

ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

31,580.00 
62,100.00 
6,750.00 

16,436.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

17 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ชุดอปพร. 
และรองเทา้กนัไฟ 

44,400.00 
10,000.00 

เฉพาะเจาะจง ไทเกอร์ฟาติก   โดย 
นางสาวกลัยาณี  พิลาวฒิุ 

44,400.00 
10,000.00 

ไทเกอร์ฟาติก   โดย 
นางสาวกลัยาณี  พิลาวฒิุ 

44,400.00 
10,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 ติดตั้งชุมสายโทรศพัท ์ 6,200.00 เฉพาะเจาะจง เมืองเพชรเซอร์วสิ  โดย 
นายวศิรุต  ใจเฉ่ือย 

6,200.00 เมืองเพชรเซอร์วสิ  โดย 
นายวศิรุต  ใจเฉ่ือย 

6,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จดัซ้ือน ้ าแขง็แซ่วคัซีน 140.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  นาคสุก 140.00 นางอุไรวรรณ  นาคสุก 140.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จา้งเหมาเยบ็หนา้กากอนามยั 4,500.00 
4,800.00 
4,800.00 

เฉพาะเจาะจง นางอารีย ์ สุดยโูซ๊ะ  (1,500 ช้ิน) 
นางอมัพวนั  มีอิน (1,800 ช้ิน) 
น.ส.มาลิณี  ลีอร่าม (1,800 ช้ิน) 

4,500.00 
4,800.00 
4,800.00 

นางอารีย ์ สุดยโูซ๊ะ 
นางอมัพวนั  มีอิน 
นางสาวมาลิณี  ลีอร่าม 

4,500.00 
4,800.00 
4,800.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่
ส่วนกลาง กฉ 934 เพชรบุรี 

8,633.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จ ากดั   

8,633.30 บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จ ากดั   

8,633.30 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
และจดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

1,760.00 
3,600.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

1,760.00 
3,600.00 

ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

1,760.00 
3,600.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จดัซ้ือวสัดุส านกังานกองการศึกษา 9,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี   ลภัยานุกลู   

9,494.00 ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี   ลภัยานุกลู   

9,494.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

24 จา้งเหมาลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มแอร์  โดยนายธนาคม  
 นิลใบ 

7,500.00 ฟาร์มแอร์  โดยนายธนาคม  
 นิลใบ 

7,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)       เสน่ห์   แกว้ระยบั    ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 


