
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
มิถุนายน  2563 

1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับคณะกรรมการช่วยเหลือฯ 

325.00 เฉพาะเจาะจง นางอมัพวนั  มีอิน 325.00 นางอมัพวนั  มีอิน 325.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือวสัดุกีฬา 22,360.00 เฉพาะเจาะจง สามชยัสปอร์ต 2004 โดย 
นายชยัรัตน์  วงศช์ยัสุวฒัน์ 

22,360.00 สามชยัสปอร์ต 2004 โดย 
นายชยัรัตน์  วงศช์ยัสุวฒัน์ 

22,360.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
(ยางรถยนต ์ทะเบียน กค 3918 พบ) 

14,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยางบริการ 2 
นายชยัยนัต ์ เหลืองดี 

14,400.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยางบริการ 2 
นายชยัยนัต ์ เหลืองดี 

14,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 13,974.20 เฉพาะเจาะจง ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

13,974.20 ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

13,974.20 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
พฤษภาคม  2563 

13,355.85 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

13,355.85 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

13,355.85 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 3,500.00 บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 3,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 

16,395.37 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,395.37 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

16,395.37 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 โครงการขยายเขตประปา (ถนน
คลองแหลมฝ่ังตะวนัตก) หมู่ท่ี 2 

384,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงวณิชเพชรบุรี  โดย 
นายวรีะพงษ ์ แสงวณิช 

304,000.00 หจก.แสงวณิชเพชรบุรี  โดย 
นายวรีะพงษ ์ แสงวณิช 

304,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 โครงการถมดินรอบลานกีฬา อบต.
ท่าแร้ง  หมู่ท่ี 7 

230,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  นาคสุก 205,000.00 นายอ านาจ  นาคสุก 205,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ า 4,622.40 เฉพาะเจาะจง มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู   4,622.40 มงคลชยั  โดยนายสุจิตร  แซ่คู   4,622.40 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

2,800.00 เฉพาะเจาะจง แหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  โดย
นายสุทธิโชค ปานขาน   

2,800.00 แหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  โดย
นายสุทธิโชค ปานขาน   

2,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเรืองสิทธิศกัด์ิ บวัเงิน 

2,033.00 ร้าน ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเรืองสิทธิศกัด์ิ บวัเงิน 

2,033.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาจดัท าป้ายในการจดักิจกรรม
การก าจดัผกัตบชวา 

1,970.00 เฉพาะเจาะจง ทีดีไซน์ โดยนายชนะ  
 จนัทร์อ าพร   

1,970.00 ทีดีไซน์ โดยนายชนะ   
จนัทร์อ าพร   

1,970.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จา้งเหมาจดัสถานท่ีในการจดั
กิจกรรมการก าจดัผกัตบชวา 

6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ค าบรรลือ 6,300.00 นายสมจิต  ค าบรรลือ 6,300.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมาประกอบอาหารในการจดั
กิจกรรมการก าจดัผกัตบชวา 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคอเยา๊ะ  แดงประดบั 6,000.00 นางเคอเยา๊ะ  แดงประดบั 6,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมารถแบ็คโฮในการจดั
กิจกรรมการก าจดัผกัตบชวา 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขสนัต ์ เกิดแยม้ 24,000.00 นายสุขสนัต ์ เกิดแยม้ 24,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมารถขนยา้ยวชัพืชในการจดั
กิจกรรมการก าจดัผกัตบชวา 

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  นาคสุก 12,000.00 นายอ านาจ  นาคสุก 12,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

19 จา้งเหมาจดัท าแผนท่ีแม่บทระบบ
แผนท่ีดิจิตอล 

64,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ  คีรีรัตน ์ 64,800.00 นายธนโชติ  คีรีรัตน ์ 64,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
นางวอ- บา้นนางสุมล หวงัโซ๊ะ ม.3 

495,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีพีเอส  ลคัก้ี  อินฟีนิต้ี  
โดยนายวรีวฒัน์  วงศกิ์ตติอากร 

459,000.00 หจก. ทีพีเอส  ลคัก้ี  อินฟีนิต้ี  
โดยนายวรีวฒัน์  วงศกิ์ตติอากร 

459,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จดัซ้ือวสัดุดบัเพลิง 13,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

13,650.00 ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  เสง่ียมรัตนรุจี 

13,650.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 3,083.74 เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

3,083.74 หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

3,083.74 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ของส านกั
ปลดัและของกองคลงั 
และวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพยท ์

47,050.00 
28,040.00 
9,200.00 

เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

47,050.00 
28,040.00 
9,200.00 

เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

47,050.00 
28,040.00 
9,200.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)       เสน่ห์   แกว้ระยบั    ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 


