
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
ตุลาคม  2561 

1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์
ทะเบียน ขขว  525 เพชรบุรี 

3,520.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร   สุทโน 3,520.00 นายอิทธิกร   สุทโน 3,520.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาจดัทาํพวงมาลาสาํหรับวนัท่ี 
13 และ 23 ตุลาคม 2561 (2 พวง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิภา  เมธาประสิทธ์ิ 2,000.00 
 

นางนิภา  เมธาประสิทธ์ิ 2,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 โครงการทาํคานเทครีบตั้งแต ่ 
สะพานคู่  - บา้นป้านิด  หมู่ท่ี  5 

90,000.00 เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการคา้ โดยนายวนิยั  
เม่งเต๋ียน 

88,000.00 ว.รุ่งเรืองการคา้ โดยนายวนิยั  
เม่งเต๋ียน 

88,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่
บา้นนายประสงค ์– วดัใหม่ หมู่ท่ี 6 

430,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขนิรัญ
รุ่งเรือง โดยนายสนัน่  สุขนิรัญ 

343,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขนิรัญ
รุ่งเรือง โดยนายสนัน่  สุขนิรัญ 

343,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้ า  
(ตั้งแต่บา้นนางสาํเริง  ศรีกรช   ลง
ท่อระบายนํ้ าถนนเหมืองเจ๊ก) ม.6 

100,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มานะเพชรบุรี
ก่อสร้าง   โดยนายนรินทร์       
สุขนิรัญ  (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

70,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มานะเพชรบุรี
ก่อสร้าง   โดยนายนรินทร์       
สุขนิรัญ  (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

70,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

(ลงช่ือ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั     ผูร้ายงาน 
                                                                                                                                                                                                                      (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 



 
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
พฤศจิกายน  2561 

1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,120.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,120.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาตดัตน้ไมบ้ริเวณคลอง      
ท่าแร้งพร้อมขนยา้ย 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ  ล้ิมเจริญ   3,500.00 นายบุญลือ  ล้ิมเจริญ   3,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
ตุลาคม  2561 

13,090.06 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

13,090.06 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

13,090.06 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนตุลาคม  2561 

22,201.54 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

22,201.54 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

22,201.54 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพ่ือลุง โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

5,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพ่ือลุง โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

5,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่
ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ  934 เพชรบุรี 
และรถยนตน์ัง่ส่วนกลาง กค 3918 
เพชรบุรี 

5,340.37 
 

5,980.23 

ตกลงราคา บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จาํกดั   

5,340.37 
 

5,980.23 

บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จาํกดั   

5,340.37 
 

5,980.23 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 
 



-2- 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม
รางระบายนํ้ าหนา้บา้นนายสมควร  
ตุม้ทอง – บา้นนายเตม็ แดงประดบั 
หมู่ท่ี 7 

236,000.00 
(231,000.00) 

 

เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการคา้ 229,000.00 ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั  
เม่งเต๋ียน 

229,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

   (ลงช่ือ)      บูชารัตน์  สนจิตร์      ผูร้ายงาน 
                                                                                                                                                                                                    (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 

                  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปฏิบติัราชการแทน 
                      นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
ธนัวาคม  2561 

1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ดาํรงศกัด์ิ 

2,400.00 เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ดาํรงศกัด์ิ 

2,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 81-2615 เพชรบุรี 

813.20 เฉพาะเจาะจง ส. ไดนาโม โดยนายสมชาย 
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

813.20 ส. ไดนาโม โดยนายสมชาย 
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

813.20 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  งวดท่ี 1 81,065.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

81,065.60 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

81,065.60 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจาํหน่าย 

5 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
พฤศจิกายน  2561 

11,003.13 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,003.13 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,003.13 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์
ทะเบียน ขขว 525 เพชรบุรี 

530.01 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 
จาํกดั สาขาบา้นแหลม โดย 
นางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

530.01 บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 
จาํกดั สาขาบา้นแหลม โดย 
นางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

530.01 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนพฤศจิกายน  2561 

20,935.67 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,935.67 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,935.67 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 



-2- 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 81-2615 เพชรบุรี 

9,040.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั 
ซิบเข 

9,040.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั 
ซิบเข 

9,040.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 81-2615 เพชรบุรี 

4,130.00 เฉพาะเจาะจง นายมาณู  รอดเสม 4,130.00 นายมาณู  รอดเสม 4,130.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุขเกษมไดนาโม แอร์   โดย
นางสาวสุวรรณา   เกตุพนัธ์    

4,400.00 ร้านสุขเกษมไดนาโม แอร์   โดย
นางสาวสุวรรณา   เกตุพนัธ์    

4,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของ
สาํนกัปลดั ,กองช่าง, กองคลงั 
และกองการศึกษา 

75,900.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ดาํรงศกัด์ิ 

75,900.00 เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ดาํรงศกัด์ิ 

75,900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ต 
ของกองช่าง 

20,900.00 เฉพาะเจาะจง เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

20,900.00 เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

20,900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

   (ลงช่ือ)      บูชารัตน์  สนจิตร์       ผูร้ายงาน 
                                                                                                                                                                                                      (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 

                  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปฏิบติัราชการแทน 
                      นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

              
 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
มกราคม  2562 

1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  งวดท่ี 2 51,587.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

51,587.20 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

51,587.20 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจาํหน่าย 

3 จา้งเหมาจดัทาํปฏิทิน ประจาํปี 2562 37,700.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรีออ๊ฟเซ็ท  โดย 
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข 

37,700.00 เพชรบุรีออ๊ฟเซ็ท  โดย 
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข 

37,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 81-2615 เพชรบุรี 

12,520.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั 
ซิบเข 

12,520.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั 
ซิบเข 

12,520.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาเช่าเตน็ทใ์นการออกหน่วย
บริการประชาชนเพื่อการดาํเนินการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2562 

600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  คาํบรรลือ 600.00 นายสมจิต  คาํบรรลือ 600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาจดัทาํป้ายในการออกหน่วย
บริการประชาชน ฯ 

500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนธนัวาคม  2561 

19,953.47 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,953.47 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,953.47 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 



-2- 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
ธนัวาคม 2561 

11,190.17 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,190.17 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,190.17 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาจดัทาํตรายาง 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรอุมา  โดยนางสาวปาลิกา 
วรรณรัตน์   

3,100.00 ร้านพรอุมา  โดยนางสาวปาลิกา 
วรรณรัตน์   

3,100.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
ขขว 525 เพชรบุรี 

1,950.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 1,950.00 นายอิทธิกร  สุทโน 1,950.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาจดัสถานท่ีจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ ประจาํปี 2562 

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  คาํบรรลือ 25,000.00 นายสมจิต  คาํบรรลือ 25,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจาํทาง
ปรับอากาศ  2 ชั้น ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
อบต. และศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืน  
ประจาํปี  2562 จาํนวน   4  วนั 

58,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ  ศรีสวสัด์ิ 58,000.00 นายประสิทธ์ิ  ศรีสวสัด์ิ 58,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

   (ลงช่ือ)         เสน่ห์  แกว้ระยบั        ผูร้ายงาน 
                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
              

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ์  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
กมุภาพนัธ์  2562 

1,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,030.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1030.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  งวดแรก 110,544.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี 
จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์   
โดยนางจุฑามาส เกียรติชูพิพฒัน์ 
(ผูรั้บมอบอาํนาจช่วง) 

110,544.00 สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี 
จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์   
โดยนางจุฑามาส เกียรติชูพิพฒัน์ 
(ผูรั้บมอบอาํนาจช่วง) 

110,544.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจาํหน่าย 

3 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนมกราคม  2562 

20,040.28 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,040.28 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

20,040.28 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
มกราคม  2562 

11,500.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,500.25 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,500.25 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์
จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

13,200.00 
 

20,000.00 

เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราวนิสนั จาํกดั โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูรั้บ
มอบอาํนาจ) 

13,200.00 
 

20,000.00 

บริษทั พาราวนิสนั จาํกดั โดย
นางสางอนุสรา  นิลศรี (ผูรั้บ
มอบอาํนาจ) 

13,200.00 
 

20,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

   (ลงช่ือ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั            ผูร้ายงาน 
                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
มีนาคม  2562 

1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,140.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง 
จาํนวน  2 โครงการ 

27,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนภดล  สิมทอง 27,700.00 นายนภดล  สิมทอง 27,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์
การเลือกตั้ง 

28,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพ่ือลุง  โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

28,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพ่ือลุง  โดย 
นายสุนทร  มีแสง 

28,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  งวดสอง 
และงวดสุดทา้ย 

73,696.00 
40,532.80 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี 
จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์   
โดยนางจุฑามาส เกียรติชูพิพฒัน์ 
(ผูรั้บมอบอาํนาจช่วง) 

73,696.00 
40,532.80 

สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี 
จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์   
โดยนางจุฑามาส เกียรติชูพิพฒัน์ 
(ผูรั้บมอบอาํนาจช่วง) 

73,696.00 
40,532.80 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจาํหน่าย 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
ขขว  525  เพชรบุรี 

360.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 360.00 นายอิทธิกร  สุทโน 360.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

4,915.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั  
 ซิบเข 

4,915.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั  
 ซิบเข 

4,915.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
กมุภาพนัธ์  2562 

11,086.81 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,086.81 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,086.81 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือแบบพิมพ ์ 11,795.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

11,795.00 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

11,795.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-2- 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,140.00 เฉพาะเจาะจง เอทูเค  คอมพิวเตอร์  โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ   

4,140.00 เอทูเค  คอมพิวเตอร์  โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ   

4,140.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ยางบริการ 2 
โดยนายชยัยนัต ์ เหลืองดี     

20,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ยางบริการ 2 
โดยนายชยัยนัต ์ เหลืองดี     

20,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือเคร่ืองสาํรองไฟ 5,900.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี โดยนายเกียรต์ิ  
ดาํรงศกัด์ิ 

5,500.00 เบสเทคโนโลย ี โดยนายเกียรต์ิ  
ดาํรงศกัด์ิ 

5,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  นมกล่อง 
งวดสุดทา้ย 

188,305.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

188,305.60 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

188,305.60 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจาํหน่าย 

13 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนกมุภาพนัธ์  2562 

14,923.28 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

14,923.28 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

14,923.28 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

759.70 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ 

759.70 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ 

759.70 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือชุดอุปกรณ์สาํหรับหอ้งเรียน
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาฯ    

30,700.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี โดยนายเกียรต์ิ  
ดาํรงศกัด์ิ 

29,500.00 เบสเทคโนโลย ี โดยนายเกียรต์ิ  
ดาํรงศกัด์ิ 

29,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)          เสน่ห์  แกว้ระยบั            ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
เมษายน  2562 

1,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,090.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,090.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

3,800.00 ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

3,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง 
จาํนวน  3 โครงการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนภดล  สิมทอง 4,500.00 นายนภดล  สิมทอง 4,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาติดสต๊ิกเกอร์รถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีไพร  รุ่งเรือง 4,000.00 นางศรีไพร  รุ่งเรือง 4,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
มีนาคม  2562 

11,529.79 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,529.79 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,529.79 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนมีนาคม  2562 

18,981.64 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

18,981.64 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

18,981.64 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจาํทาง
ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรม
เพ่ิมศกัยภาพของสตรีตาํบลท่าแร้งฯ 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั  วรรณา 18,000.00 นายเอกชยั  วรรณา 18,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (ธงชาติและ
ธงตราสญัลกัษณ์) 

10,807.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวแีสง  โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั 

10,807.00 ร้าน ทวแีสง  โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั 

10,807.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 



-2- 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,284.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกเคร่ืองเยน็  โดยนาย
ประเสริฐ  สหสัสพาศน์   

1,284.00 คลินิกเคร่ืองเยน็  โดยนาย
ประเสริฐ  สหสัสพาศน์   

1,284.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

8,190.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

8,190.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

8,190.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 1,350.00 นายอิทธิกร  สุทโน 1,350.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาเช่าเตน็ทใ์นการออกหน่วย
บริหารประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  คาํบรรลือ 700.00 นายสมจิต  คาํบรรลือ 700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาจดัทาํป้ายในการออกหน่วย
บริหารประชาชนฯ 

500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือรถจกัรยานยนต ์ 48,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ จาํกดั 
โดยนางจรียพ์ร กาญจน์กีรติ 

48,500.00 บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ จาํกดั 
โดยนางจรียพ์ร กาญจน์กีรติ 

48,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 

   (ลงช่ือ)         เสน่ห์  แกว้ระยบั       ผูร้ายงาน 
                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 

                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 
 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
พฤษภาคม  2562 

1,1300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 19,880.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

19,880.00 นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

19,880.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง 
จาํนวน  3 โครงการ 
และโครงการต่อเติมหลงัคากนัสาด 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.ท่าแร้ง 

12,050.00 
 

630.00 
 

เฉพาะเจาะจง นายนพดล  สิมทอง 12,050.00 
 

630.00 

นายนพดล  สิมทอง 12,050.00 
 

630.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 ซ่อมแซมซุม้เฉลิมพระเกียรติ 40,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

40,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

40,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
เมษายน  2562 

12,265.62 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

12,265.62 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

12,265.62 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจาํทาง
ปรับอากาศตามโครงการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพ ฯ 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั  วรรณา 20,000.00 นายเอกชยั  วรรณา 20,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมป้ายไฟวิง่ 200.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรี  อะไหล่ดาวเทียม  โดย
นายบุญธรรม  เอมสวสัด์ิ    

200.00 เพชรบุรี  อะไหล่ดาวเทียม  โดย
นายบุญธรรม  เอมสวสัด์ิ    

200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 



-2- 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนเมษายน  2562 

23,890.70 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

23,890.70 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

23,890.70 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หนงัสือพิมพป์ฏิรูป  โดย 
นางศิริกลุ  สีตารมณ์   

3,000.00 หนงัสือพิมพป์ฏิรูป  โดย 
นางศิริกลุ  สีตารมณ์   

3,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุดบัเพลิง 8,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

8,350.00 ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

8,350.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาจดัทาํวารสาร 61,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์พชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข   

61,600.00 โรงพิมพเ์พชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข   

61,600.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซ้ือหมึกสาํหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

3,600.00 ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน 

3,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,107.90 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเรืองสิทธิศกัด์ิ บวัเงิน 

2,107.90 
 

ร้าน ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเรืองสิทธิศกัด์ิ บวัเงิน 

2,107.90 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)   เสน่ห์  แกว้ระยบั     ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
มิถุนายน  2562 

1,0900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,090.00 
 

ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,090.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,890.35 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

5,890.35 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

5,890.35 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
พฤษภาคม  2562 

13,304.17 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

13,304.17 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

13,304.17 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
และวสัดุงานบา้นงานครัว 

11,340.00 
3,605.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

11,340.00 
3,605.00 

ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

11,340.00 
3,605.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หินคลุก) 8,320.00 เฉพาะเจาะจง ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 
เม่งเต๋ียน 

8,320.00 ว.รุ่งเรืองการคา้  โดยนายวนิยั 
เม่งเต๋ียน 

8,320.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (ธง) 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวแีสง  โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั 

1,070.00 ร้าน ทวแีสง  โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั 

1,070.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  รอบแรก 60,628.12 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

60,628.12 สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย  
จาํกดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อาํนาจ) 

60,628.12 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจาํหน่าย 

 
 
 



-2- 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนพฤษภาคม  2562 

21,804.01 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

21,804.01 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

21,804.01 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (พระบรมฉายา
ลกัษณ์) 

500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซิน  โดยนายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์

500.00 ร้านซิน  โดยนายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์

500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (ผา้มว้น) 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวโภคะ โดยนางสาวปราณี  
พนัธ์ุสงัข ์  

2,160.00 ร้านนิวโภคะ โดยนางสาวปราณี  
พนัธ์ุสงัข ์  

2,160.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาเดินสายเมนเคร่ืองปรับ 
อากาศ 

4,173.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกเคร่ืองเยน็ โดยนาย
ประเสริฐ สหสัสพาศน์ 

4,173.00 คลินิกเคร่ืองเยน็ โดยนาย
ประเสริฐ สหสัสพาศน์ 

4,173.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาจดัทาํป้ายรณรงคว์นัต่อตา้น
ยาเสพติด 

300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพ่ือลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เพ่ือลุง  โดย
นายสุนทร  มีแสง 

300.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)          เสน่ห์  แกว้ระยบั            ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน       
กรกฎาคม  2562 

1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาติดตั้งระบบแลนและ
ปลัก๊ไฟกองคลงั 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

4,600.00 เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ    ดาํรงศกัด์ิ 

4,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมากาํจดัขยะประจาํเดือน 
มิถุนายน  2562 

11,554.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,554.40 
 

บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จาํกดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

11,554.40 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนา้มสัยดิคลองแหลม  ตั้งแต่
สะพาน – ทางโคง้   หมู่ท่ี 3 

300,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

282,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

282,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนา้มสัยดิคลองแหลมตะวนัตก   
หมู่ท่ี  2 

429,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

395,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  มานะเพชรบุรี  
ก่อสร้าง   โดยนางขวญัเรือน  
แกว้สะอาด 

395,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจาํเดือนมิถุนายน  2562 

14,664.64 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

14,664.64 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จาํกดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

14,664.64 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

823.90 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

823.90 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

823.90 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาจดัทาํธงศูนย ์อปพร. 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตวัเกา้ดีไซน์  โดย            
นายกิตติภพ   อยูย่อด 

1,500.00 ร้านตวัเกา้ดีไซน์  โดย            
นายกิตติภพ   อยูย่อด 

1,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลาํดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร  3,000.00 เฉพาะเจาะจง หนงัสือพิมพป์ฏิรูป  โดย      
นางศิริกลุ  สีตารมณ์   

3,000.00 หนงัสือพิมพป์ฏิรูป  โดย      
นางศิริกลุ  สีตารมณ์   

3,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาจดัทาํมุง้ลวดศูนยพ์ฒันา 
เด็กเลก็อบต.ท่าแร้ง 

8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกอบชยั  ขนุยวง 8,400.00 นายกอบชยั  ขนุยวง 8,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (งบปี 60) 
เคร่ืองปรับอากาศ (งบปี 62) 

21,000.00 
21,000.00 

เฉพาะเจาะจง ฟาร์มแอร์  เซอร์วสิ  นายธนาคม  
นิลใบ 

19,500.00 
19,500.00 

ฟาร์มแอร์  เซอร์วสิ  นายธนาคม  
นิลใบ 

19,500.00 
19,500.00 

 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด
นํ้ าหนา้มสัยดิคลองแหลม  หมู่ท่ี 3 

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชยั  มีอ่ิม 45,700.00 นายศิริชยั  มีอ่ิม 45,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
สาํนกังาน   หมู่ท่ี  7 

700,000.00 วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป    
(e-bidding) 

1.หจก. พจนศิลป  คอนสตรัคชัน่ 
2. หจก.ปานเจริญ  คมัพะนี 95 
3. หจก.สิทธิศกัด์ิ การโยธา 9 
4. หจก.พีเอสวนั คอนสตรัคชัน่ 

620,000.00 
624,444.00 
645,000.00 
679,400.00 

หจก. พจนศิลป  คอนสตรัคชัน่ 620,0000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง
และเสนอราคาตํ่าสุด 

 
   (ลงช่ือ)      เสน่ห์  แกว้ระยบั         ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง 

 

 

 
 

 



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 

 
 


