
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
สิงหาคม  2563 

1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดแรก 96,376.30 เฉพาะเจาะจง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดยนายสุรสิทธ์ิ   
ฤทธ์ิคง (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

96,376.30 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดยนายสุรสิทธ์ิ   
ฤทธ์ิคง (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

96,376.30 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจ าหน่าย 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
ม. 7 

15,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

15,700.00 ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

15,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 6,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

6,350.00 ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

6,350.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,365.00 เฉพาะเจาะจง โลหะเจริญ  โดยนายเกียรต์ิ กสิ
วทิยอ์  านวย 

5,365.00 โลหะเจริญ  โดยนายเกียรต์ิ กสิ
วทิยอ์  านวย 

5,365.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาจดัท าวารสาร 61,600.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรีออ๊ฟเซ็ท  โดย 
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข 

61,600.00 เพชรบุรีออ๊ฟเซ็ท  โดย 
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข 

61,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2563 

40,895.01 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

40,895.01 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

40,895.01 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาจดัท าพระบรมฉายาลกัษณ์ 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซิน  โดย นายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์  

800.00 ร้านซิน  โดย นายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์  

800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-2- 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จา้งเหมาประดบัไฟวนัท่ี 12 สิงหาคม 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  แตม้เรืองอิฐ 12,000.00 นายไพโรจน์  แตม้เรืองอิฐ 12,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
กรกฎาคม   2563 

13,670.86 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

13,670.86 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

13,670.86 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
1 กฒ 3304 เพชรบุรี 

1,734.87 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 
จ ากดั สาขาบา้นแหลม โดย 
นางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

1,734.87 บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 
จ ากดั สาขาบา้นแหลม โดย 
นางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

1,734.87 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 2,065.10 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

2,065.10 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

2,065.10 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมารถตูโ้ดยสารไม่ประจ าทาง
ตามโครงการอบรมจริยธรรม 

3,000.00 
3,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  ช่อกระทุ่ม 
นส.ลดัดาวลัย ์สุวจนกร 

3,000.00 
3,000.00 

นายเจริญ  ช่อกระทุ่ม 
นส.ลดัดาวลัย ์สุวจนกร 

3,000.00 
3,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 25,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

22,500.00 เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

22,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

5,000.00 ร้านอรุณไฟฟ้า – ก่อสร้าง 
โดยนางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

5,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)        เสน่ห์  แกว้ระยบั            ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกนัยายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
กนัยายน  2563 

1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,100.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,100.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดท่ีสอง 
และงวดสุดทา้ย 

73,926.30 
77,446.60 

เฉพาะเจาะจง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดยนายสุรสิทธ์ิ   
ฤทธ์ิคง (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

73,926.30 
77,446.60 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดยนายสุรสิทธ์ิ   
ฤทธ์ิคง (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

73,926.30 
77,446.60 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจ าหน่าย 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่
ส่วนกลาง กค 3918 เพชรบุรี 

17,117.86 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จ ากดั   

17,117.86 บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จ ากดั   

17,117.86 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมารถบรรทุกเพื่อขนยา้ยรถขดุ
ไฮโดรลิค 

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สีรุ้งคอนสทรัคชัน่ จ ากดั 
โดยนายบุญธรรม สีรุ้ง 

21,000.00 บ.สีรุ้งคอนสทรัคชัน่ จ ากดั 
โดยนายบุญธรรม สีรุ้ง 

21,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 26,509.95 เฉพาะเจาะจง บ.เพชรนรินทร์คอนกรีต จ ากดั 
โดยนายสนัน่  สุขนิรัญ 

26,509.95 บ.เพชรนรินทร์คอนกรีต จ ากดั 
โดยนายสนัน่  สุขนิรัญ 

26,509.95 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

4,380.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

4,380.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั 
ซิบเข 

4,380.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
สิงหาคม   2563 
และกนัยายน 

14,455.91 
9,895.68 

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

14,455.91 
9,895.68 

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

14,455.91 
9,895.68 

 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 39,094.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

39,094.00 ร้านสุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

39,094.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จา้งเหมาตดัตน้ไม ้ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ  ล้ิมเจริญ 5,000.00 นายบุญลือ  ล้ิมเจริญ 5,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาตดักระจกใสปูโตะ๊ 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธ์ิ  เพ่ิมชยั 2,160.00 นายเอกสิทธ์ิ  เพ่ิมชยั 2,160.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด 2,354.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกเคร่ืองเยน็  โดย 
นายประเสริฐ  สหสัสพาศน์   
 

2,354.00 คลินิกเคร่ืองเยน็  โดย 
นายประเสริฐ  สหสัสพาศน์   
 

2,354.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาจดัท าพระบรมฉายาลกัษณ์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

3,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว  
ม. 1 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชายรัตน์  คอเหล่ียม 
 

4,500.00 นายชายรัตน์  คอเหล่ียม 
 

4,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนสิงหาคม  2563 
และกนัยายน 

59,565.39 
18,420.99 

เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

59,565.39 
18,420.99 

บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

59,565.39 
18,420.99 

 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
ขขว 525 เพชรบุรี 

2,855.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 2,855.00 นายอิทธิกร  สุทโน 2,855.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

6,190.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

6,190.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

6,190.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,960.00 เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

7,960.00 เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

7,960.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

18 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ 17,200.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

16,400.00 เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

16,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ   
(ประเทศไทย)   จ ากดั โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ 

58,000.00 บริษทั  ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ   
(ประเทศไทย)   จ ากดั โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ 

58,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จา้งเหมาส ารวจภาษีท่ีดินส่ิงปลูก
สร้าง (เพ่ิมเติม) 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิระ  จุไรยานนท ์ 6,000.00 นายฐิระ  จุไรยานนท ์ 6,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จา้งเหมาส ารวจภาษีท่ีดินส่ิงปลูก
สร้าง (เพ่ิมเติม) 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิลกัษณ์  มานะนสั 6,000.00 นายอภิลกัษณ์  มานะนสั 6,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จา้งเหมารถแบ็คโอวข์ดุลอกคลอง 18,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  นาคสุก 18,800.00 นายอ านาจ  นาคสุก 18,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 5,694.54 เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

5,694.54 หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

5,694.54 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

24 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,282.59 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

5,282.59 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

5,282.59 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

25 จดัซ้ือครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 44,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 
จ ากดั  โดยนางจรียพ์ร   
กาญจน์กีรติ   

43,500.00 บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 
จ ากดั  โดยนางจรียพ์ร   
กาญจน์กีรติ   

43,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

26 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 43,400.00 เฉพาะเจาะจง น าเจริญทรัพย ์ โดยนางน า 
เกิดพลู 

43,400.00 น าเจริญทรัพย ์ โดยนางน า 
เกิดพลู 

43,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

27 จดัซ้ือครุภณัฑก์องการศึกษา 
กองช่าง 
ส านกัปลดั 

35,300.00 
10,000.00 
15,000.00 

เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

35,300.00 
9,800.00 
9,500.00 

เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

35,300.00 
9,800.00 
9,500.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

28 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมประชุมโครงการวจิยัฯ 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงจนัทร์  ปานฉ ่า 1,000.00 นางดวงจนัทร์  ปานฉ ่า 1,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

29 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวของ
ส านกัปลดั 
วสัดุส านกังานของกองคลงั 
ของกองช่าง 
ของกองสวสัดิการสงัคม 

17,833.00 
 

18,725.00 
14,993.00 
19,082.00 

เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

17,833.00 
 

18,725.00 
14,993.00 
19,082.00 

นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

17,833.00 
 

18,725.00 
14,993.00 
19,082.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

30 จา้งเหมาประชาสมัพนัธ์การช าระ
ภาษีท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

1,600.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

1,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

31 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,536.80 เฉพาะเจาะจง ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน   

4,536.80 ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน   

4,536.80 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

32 จา้งเหมาปรับปรุงเวบ็ไซด ์ 19,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุม้  โดยนางสุดา  โกยสุโข 19,900.00 ร้านตุม้  โดยนางสุดา  โกยสุโข 19,900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)        เสน่ห์  แกว้ระยบั            ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 



 


