
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
มกราคม  2563 

1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,150.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 3,893.20 เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

3,893.20 หจก.อาลีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  
เซอร์วสิ โดย นายพีรวสั  อาลี 

3,893.20 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยเีซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

1,500.00 เบสเทคโนโลยเีซอร์วสิ  โดย 
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

1,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาคนงานปฏิบติังานส ารวจ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 2 คน  

16,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.นายอภิลกัษณ์  มานะนสั 
2. นายฐิระ จุไรยานนท ์

8,000.00 
8,000.00 

1.นายอภิลกัษณ์  มานะนสั 
2. นายฐิระ จุไรยานนท ์

8,000.00 
8,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,054.85 เฉพาะเจาะจง ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

3,054.85 ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

3,054.85 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,519.40 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

1,519.40 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา 

1,519.40 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดสอง 79,328.48 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย  
จ ากดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

79,328.48 สหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย  
จ ากดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

79,328.48 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจ าหน่าย 

8 จา้งเหมาจดัท าป้ายสวสัดีปีใหม่  
2563 

11,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง   

11,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง   

11,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนธนัวาคม 2562 

19,647.48 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,647.48 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,647.48 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาจดัสถานท่ีจดัโครงการวนั
เด็กแห่งชาติ  

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ค าบรรลือ 20,000.00 นายสมจิต  ค าบนัลือ 20,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือแบบพิมพ ์ 3,445.90 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

3,445.90 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

3,445.90 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
ธนัวาคม  2562 

10,469.09 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

10,469.09 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

10,469.09 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย  

1,134.20 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

1,134.20 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

1,134.20 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

3,900.00 ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

3,900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง
ส าหรับรถบรรทุกขยะชนิดอดัทา้ย 

34,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยางบริการ 2 
โดยนายชยัยนัต ์  เหลืองดี 

34,800.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยางบริการ 2 
โดยนายชยัยนัต ์  เหลืองดี 

34,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 29,840.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

29,840.00 นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

29,840.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 
ทะเบียน ขขว 525 เพชรบุรี 

460.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 460.00 นายอิทธิกร  สุทโน 460.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

18 จดัซ้ือครุภณัฑกี์ฬา 180,000.00 เฉพาะเจาะจง PTM STEEL โดยนายพิรเดช 
ยกทรัพย ์

145,800.00 PTM STEEL โดยนายพิรเดช 
ยกทรัพย ์

145,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 ก่อสร้างเรียงหินใหญ่สายปากคลอง
ท่าแร้ง  หมู่ท่ี 5 

770,000.00 วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป    
(e-bidding) 

หจก.บึงปรีดา  โดยนางศิริพร   
มหาเจริญสิริ 

750,000.00 หจก.บึงปรีดา  โดยนางศิริพร   
มหาเจริญสิริ 

750,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ์  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
กมุภาพนัธ์  2563 

1,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,060.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,060.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดสาม 82,934.32 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย  
จ ากดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

82,934.32 สหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย  
จ ากดั  โดย นางจุฑามาส      
เกียรติชูพิพฒัน์ (ผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

82,934.32 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจ าหน่าย 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
1กฌ 2659 เพชรบุรี 

489.02 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 
จ ากดั สาขาบา้นแหลม โดย 
นางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

489.02 บริษทั พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ 
จ ากดั สาขาบา้นแหลม โดย 
นางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

489.02 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยางบริการ 2 
นายชยัยนัต ์ เหลืองดี 

16,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยางบริการ 2 
นายชยัยนัต ์ เหลืองดี 

16,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

1,391.00 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

1,391.00 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

1,391.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนมกราคม  2563 

22,811.63 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

22,811.63 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

22,811.63 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
มกราคม  2563 

12,332.07 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

12,332.07 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

12,332.07 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

8 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้ าหนา้
มสัยดิคลองแหลม หมู่ท่ี 3 

95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง  โดย  นายธนกร  
สมเคราะห์ 

93,000.00 หจก.โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง  โดย  นายธนกร  
สมเคราะห์ 

93,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 โครงการจดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน ์
วงจรปิด 

1,650,000.00 วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป    
(e-bidding) 

1.บ.บีบีเอม็ อินเตอร์เน็ต จ ากดั 
2.ไทยล้ิงคเ์ทเลคอม 
3. หจก.ดบับลิวเอม็กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) 
4. บ. เดอ ปารีส จ ากดั 
5. หจก. พี.เค.ซิสเตม็ เซอร์วสิ 

524,000.00 
587,997.00 
630,000.00 

 
852,900.00 

บริษทั บีบีเอม็ อินเตอร์เน็ต  
จ ากดั 

524,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต ่าสุด 

10 โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายบา้น
นายชุบ – ริมเข่ือน  หมู่ท่ี 5 

495,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มานะเพชรบุรีก่อสร้าง 
 โดย  นายสุรสิทธ์  พว่งศรี 

490,000.00 หจก.มานะเพชรบุรีก่อสร้าง 
 โดย  นายสุรสิทธ์  พว่งศรี 

490,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
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 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



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 

 
    
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
พฤษภาคม  2563 

1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,110.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนเมษายน  2563 

15,436.43 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

15,436.43 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

15,436.43 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
เมษายน  2563 

12,492.04 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

12,492.04 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

12,492.04 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่มาณู  โดยนายมาณู  รอดเสม 9,000.00 อู่มาณู  โดยนายมาณู  รอดเสม 9,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
ขขว 525 เพชรบุรี 

6,845.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 6,845.00 นายอิทธิกร  สุทโน 6,845.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมายา้ยเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 3 เคร่ือง 

11,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มแอร์  โดยนายธนาคม  
 นิลใบ 

11,500.00 ฟาร์มแอร์  โดยนายธนาคม  
 นิลใบ 

11,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนใหผู้ป้ระสบภยั 
เหตุวาตภยั 

1,831.84 เฉพาะเจาะจง ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง  
โดย นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

1,831.84 ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง  
โดย นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

1,831.84 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ 4,300.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ 
โดยนายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

4,100.00 เบสเทคโนโลย ี เซอร์วสิ 
โดยนายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

4,100.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 120,865.92 เฉพาะเจาะจง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดยนายสุรสิทธ์ิ   
ฤทธ์ิคง (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

120,865.92 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดยนายสุรสิทธ์ิ   
ฤทธ์ิคง (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

120,865.92 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจ าหน่าย 

10 จดัซ้ือถุงยงัชีพส าหรับเพ่ือให้
ผูสู้งอายท่ีุป่วยติดเตียง ฯ 

15,122.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร จ ากดั(มหาชน) 
โดยนายอาทิตย ์สมศกัด์ิ 

15,122.00 บ.สยามแมค็โคร จ ากดั(มหาชน) 
โดยนายอาทิตย ์สมศกัด์ิ 

15,122.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
กรกฎาคม  2563 

1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,120.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,120.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังานกองคลงั 
ส านกัปลดั 
กองการศึกษา 

14,000.00 
35,500.00 
29,400.00 

เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ โดย 
นายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

13,600.00 
35,200.00 
26,400.00 

เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์ โดย 
นายวชัรชยั  วรัญญสาธิต 

13,600.00 
35,200.00 
26,400.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
มิถุนายน   2563 

14,027.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,027.70 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,027.70 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาติดตั้งเหลก็ดดัประตูและ
หนา้ต่าง ศพด.อบต.ท่าแร้ง 

68,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม  พุม่นาค 67,800.00 นายอุดม  พุม่นาค 67,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมรถลากของของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

900.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  สุทโน 900.00 นายอิทธิกร  สุทโน 900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,390.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

7,390.00 นครินทร์การคา้ โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

7,390.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนมิถุนายน  2563 

19,301.02 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,301.02 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,301.02 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 29,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเรืองสิทธิศกัด์ิ บวัเงิน 

29,960.00 ร้าน ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเรืองสิทธิศกัด์ิ บวัเงิน 

29,960.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

9 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 
จ ากดั 

3,500.00 บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 
จ ากดั 

3,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวแีสง   โดย 
นายยทุธนา  กฤษติชยั    

4,815.00 ร้านทวแีสง   โดย 
นายยทุธนา  กฤษติชยั    

4,815.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาท าท่ีปักธง 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม  พุม่นาค 4,400.00 นายอุดม  พุม่นาค 4,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาติดตั้งไฟเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระเจา้อยูห่วั 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  แตม้เรืองอิฐ 20,000.00 นายไพโรจน์  แตม้เรืองอิฐ 20,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาจดัท าพระบรมฉายาลกัษณ์ 700.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง 

700.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง โดย
นายสุนทร  มีแสง 

700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือผา้ออร์แกนซ่า 8,667.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ  โดยนางประทุม สีรุ้ง 8,667.00 ร้านโภคะ โดยนางประทุม สีรุ้ง 8,667.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จา้งเหมากลบหลุมบ่อ หมู่ท่ี  1 และ 6 40,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  นาคสุก 40,600.00 นายอ านาจ  นาคสุก 40,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมารถบรรทุกเพื่อขนยา้ยรถขดุ
ไฮโดรลิค 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สีรุ้งคอนสทรัคชัน่ จ ากดั 
โดยนายบุญธรรม สีรุ้ง 

7,000.00 บ.สีรุ้งคอนสทรัคชัน่ จ ากดั 
โดยนายบุญธรรม สีรุ้ง 

7,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 
 
 



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 

 

 



-2- 
 

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 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
ตุลาคม  2563 

1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาติดฟิลม์กนัแสง 3,560.00 เฉพาะเจาะจง ลีคาร์ออดิโอ ้ โดย นายสราวธุ  
อ ่ากลดั 

3,560.00 ลีคาร์ออดิโอ ้ โดย นายสราวธุ  
อ ่ากลดั 

3,560.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

1,400.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

1,400.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

1,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซิน โดยนายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์

2,100.00 ร้านซิน โดยนายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์

2,100.00 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 จา้งเหมาเสริมแนวตล่ิงแม่น ้ าเพชรบุรี 
หมู่ท่ี 6 

43,180.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน์  ขนุเจริญ 43,180.00 นายสุทศัน์  ขนุเจริญ 43,180.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท ์
ติกคอนกรีต ม. 4- ม. 3 

1,300,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บ.โชคสุพร  การโยธา จ ากดั 
2. หจก.โชคชยัรัตน์  การโยธา 
3.หจก.มานะเพชรบุรีก่อสร้าง 
4.บ.ที.เจ.อาร์ ซพัพลาย คอน
สตรัคชัน่ จ ากดั 

806,400.00 
900,000.00 
958,000.00 
975,000.00 

1 บริษทั โชคสุพร การโยธา 
จ ากดั 

806,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั 
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต ่าสุด 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
พฤศจิกายน  2563 

1,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,090.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,090.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือนพ.ย. 
และเดือน ต.ค.  

77,446.60 
81,223.70 

เฉพาะเจาะจง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดยนายสุรสิทธ์ิ   
ฤทธ์ิคง (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

7,446.60 
81,223.70 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดยนายสุรสิทธ์ิ   
ฤทธ์ิคง (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

77,446.60 
81,223.70 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และไดรั้บจดัสรรสิทธิ
พ้ืนท่ีในการจ าหน่าย 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,800.00 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

1,800.00 ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

1,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนตุลาคม  2563 

19,075.07 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,075.07 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

19,075.07 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
ตุลาคม   2563 

16,926.76 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

16,926.76 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

16,926.76 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน       
ธนัวาคม  2563 

1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือแบตเตอร์ร่ีส าหรับรถยนต ์ 
นัง่ส่วนกลาง  กฉ 934 เพชรบุรี 

2,600.00 เฉพาะเจาะจง สุขเกษมไดนาโม แอร์ โดย
นางสาวสุวรรณา       เกตุพนัธ์ 

2,600.00 สุขเกษมไดนาโม แอร์ โดย
นางสาวสุวรรณา       เกตุพนัธ์ 

2,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

3 จา้งเหมารถรับจา้งตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสา 

21,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง 1. นายบุญเลิศ  เชยหอม   
2. นายสาธร  ศรีภูษิต   
3. นายชยัศกัด์ิ  หรับหมาด 
4. นายสมศกัด์ิ  สุขเกษม   
5. นายณรงค ์ เลา๊ะหลง   
6. นายนฤพนธ์  อยูส่ าราญ   
7. นายอภิลกัษณ์  มานะนสั   

3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 

1. นายบุญเลิศ  เชยหอม   
2. นายสาธร  ศรีภูษิต   
3. นายชยัศกัด์ิ  หรับหมาด 
4. นายสมศกัด์ิ  สุขเกษม   
5. นายณรงค ์ เลา๊ะหลง   
6. นายนฤพนธ์  อยูส่ าราญ   
7. นายอภิลกัษณ์  มานะนสั   

3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
ชนิดอดัทา้ย 

1,926.00 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

1,926.00 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

1,926.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

15,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสุวรรณ  โดยนายสุพจน์  
ศรีสุวรรณ 

15,600.00 ร้านโชคสุวรรณ  โดยนายสุพจน์  
ศรีสุวรรณ 

15,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
พฤศจิกายน  2563 

12,777.51 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

12,777.51 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

12,777.51 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-2- 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

7 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 543.56 เฉพาะเจาะจง หจก. อาลีก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 
เซอร์วสิ โดยนายพีรวสั อาลี 

543.56 หจก. อาลีก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 
เซอร์วสิ โดยนายพีรวสั อาลี 

543.56 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2563 

18,137.60 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

18,137.60 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

18,137.60 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาจดัท าปฏิทิน ประจ าปี 2564 40,600.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย 
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข   

40,600.00 เพชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย 
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข   

40,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

10 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,910.40 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย
ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

2,910.40 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย
ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

2,910.40 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

2,000.00 เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

2,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตรอบ
อาคารตากพืชผลทางการเกษตร ม.5 

269,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวลัลภ  อยูท่อง 165,400.00 นายวลัลภ  อยูท่อง 165,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า
ถนนชลประทานบา้นนางหนบั  
ผจญจิต – บา้นนายสมควร ม. 7 

440,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มานะเพชรบุรีก่อสร้าง 
 โดย  นายสุรสิทธ์  พว่งศรี 

349,000.00 หจก.มานะเพชรบุรีก่อสร้าง 
 โดย  นายสุรสิทธ์  พว่งศรี 

349,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)             เสน่ห์  แกว้ระยบั            ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นายเสน่ห์  แกว้ระยบั) 
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 
 


