
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 ซ้ือหนงัสือพิมพ ์เดือนตุลาคม  - 
เดือนธนัวาคม  2564  

3,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต โดยนายนกลุ            
ศาสตรสาธิต 

3,370.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ     
ศาสตรสาธิต 

3,370.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาอยูย่ามเฝ้าดูแลทรัพยสิ์น 
จา้งเหมาปิด-เปิด ส านกังาน 
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาขบั ดูแลรถบรรทุกขยะ 
จา้งเหมาปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน 
จา้งเหมาท าหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 

30,000.00 
5,000.00 

51,000.00 
42,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
6,500.00 

48,000.00 
48,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายบุญยิง่  อุดมใหญ่ 
นางเครือวลัย ์ ตอซอ 
นายอนุกรณ์  อ่ิมช่ืน 
นายมานสั  มีจุย้ 
นายสนัน่  น่ิมลออ 
นายวรุิต  สงวนสุด 
นายพงศธร  ปานฉ ่า 
นายธนภทัร ธนาศิริพิพฒัน์กลุ 
นางสาวจิตรา  จริงใจ 
นางสาวลาวลัย ์ วรางกลู 

30,000.00 
5,000.00 

51,000.00 
42,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
6,500.00 

48,000.00 
48,000.00 

นายบุญยิง่  อุดมใหญ่ 
นางเครือวลัย ์ ตอซอ 
นายอนุกรณ์  อ่ิมช่ืน 
นายมานสั  มีจุย้ 
นายสนนั  น่ิมลออ 
นายวรุิต  สงวนสุด 
นายพงศธร  ปานฉ ่า 
นายธนภทัร ธนาศิริพิพฒัน์กลุ 
นางสาวจิตรา  จริงใจ 
นางสาวลาวลัย ์ วรางกลู 

30,000.00 
5,000.00 

51,000.00 
42,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
6,500.00 

48,000.00 
48,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือถุงยงัชีพส าหรับผูส้มัผสัเส่ียง
สูงและถูกกกัตวัท่ีอยูใ่นต าบล 
ท่าแร้ง 

1,400.00 
3,500.00 

700.00 
2,100.00 
2,800.00 
1,400.00 

700.00 
3,500.00 

เฉพาะเจาะจง ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี 
โดยนางสาวศุศภมาศ  แดงแสง   

1,400.00 
3,500.00 

700.00 
2,100.00 
2,800.00 
1,400.00 

700.00 
3,500.00 

ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี 
โดยนางสาวศุภมาศ  แดงแสง   

1,400.00 
3,500.00 

700.00 
2,100.00 
2,800.00 
1,400.00 

700.00 
3,500.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

  2,100.00 
2,800.00 

  2,100.00 
2,800.00 

 2,100.00 
2,800.00 

 

4 จดัซ้ือน ้ าส าหรับบริโภคส าหรับผู ้
สมัผสัเส่ียงสูงท่ีอยูใ่นต าบลท่าแร้ง 

128.00 
320.00 

64.00 
192.00 
256.00 
128.00 

64.00 
320.00 
192.00 
256.00 

 

เฉพาะเจาะจง บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

128.00 
320.00 

64.00 
192.00 
256.00 
128.00 

64.00 
320.00 
192.00 
256.00 

บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

128.00 
320.00 

64.00 
192.00 
256.00 
128.00 

64.00 
320.00 
192.00 
256.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

5 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์(ถุงมือยาง) 

8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี   ลภัยานุกลู   

8,600.00 ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี   ลภัยานุกลู   

8,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือวสัดุตามโครงการส่งเสริม
ผูป้ฏิบติังานดา้นการป้องกนัและ
ควบคุมโรคระบาด(เจล,หนา้กาก) 

12,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากดั    
โดย นส. กนกวรรณ  กลัน่เกลา้ 

12,200.00 บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากดั    
โดย นส. กนกวรรณ  กลัน่เกลา้ 

12,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือวสัดุตามโครงการส่งเสริม
ผูป้ฏิบติังานฯ (เคร่ืองวดัอุณหภูมิ ,
ชุด PPE) 

38,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรุ่งเรือง  เทรดด่ิง 
โดยนายสาหร่าย  กรมสิงห์ 

38,300.00 ร้านพรรุ่งเรือง  เทรดด่ิง 
โดยนายสาหร่าย  กรมสิงห์ 

38,300.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือวสัดุตามโครงการส่งเสริม
ผูป้ฏิบติังาน ฯ (ชุดตรวจ ATK) 

47,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดรูไบโอ (ไทยแลนด)์ จก. 
โดยนายธีรภทัร์  ทองเรือง    

47,500.00 บ. ดรูไบโอ (ไทยแลนด)์ จก. 
โดยนายธีรภทัร์  ทองเรือง    

47,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

9 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบ
วาตภยั 

2,700.00 เฉพาะเจาะจง โชคอารีชยั โดย  นางพรรณิภา  
 จงสมจิตต ์   

2,700.00 โชคอารีชยั โดย  นางพรรณิภา  
 จงสมจิตต ์   

2,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาเช่าเตน็ทใ์นการรับสมคัร
เลือกตั้ง 

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ค าบรรลือ 3,600.00 นายอ านาจ  นาคสุก 3,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

3,510.00 เฉพาะเจาะจง อู่มาณู  โดย นายมาณู  รอดเสม    3,510.00 อู่มาณู  โดย นายมาณู  รอดเสม    3,510.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาจดัท าป้ายดุตามโครงการ
ส่งเสริมผูป้ฏิบติังาน ฯ  

500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อลุง  โดยนายสุนทร 
มีแสง 

500.00 หจก.เพื่อลุง  โดยนายสุนทร   
มีแสง 

500.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาตดัตน้ไม ้ 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ  ล้ิมเจริญ 13,000.00 นายบุญลือ  ล้ิมเจริญ 13,000.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือแบบพิมพ ์(ยงัไม่ไดร้วม 
ค่าขนส่ง) 

6,797.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

6,797.00 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

6,797.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน 
พ.ย.  64 

94,622.00 เฉพาะเจาะจง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

94,622.00 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

94,622.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่ือส่ิงพิมพใ์น
การเลือกตั้ง 

29,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพชรนาโน จก. โดย 
นางสาวสายพิณ  แซ่โลว้ 

29,226.00 บ.เพชรนาโน จก. โดย 
นางสาวสายพิณ  แซ่โลว้ 

29,226.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมารถเทรลเลอร์ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนนั  คงสุรินทร์ 4,000.00 นายสุนนั  คงสุรินทร์ 4,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมาจดัท าตราประทบับตัร
เลือกตั้ง 

2,100.00 เฉพาะเจาะจง บี ดีไซน์ โดยนายกมล  ตาลลกัณ์    2,100.00 บี ดีไซน์ โดยนายกมล  ตาลลกัณ์    2,100.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

19 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
ตุลาคม  2564 

17,281.14 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

17,281.14 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

17,281.14 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือน ตุลาคม  2564 

31,176.86 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

31,176.86 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

31,176.86 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
 

   (ลงช่ือ)        บูชารัตน์  สนจิตร์        ผูร้ายงาน 
                                                                                                                                                                                                    (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 
                                      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

                                   ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จา้งเหมาขบั ดูแลรถบรรทุกขยะ 
จา้งเหมาดูแลรักษาตกแต่งตน้ไม้
ดอกไม ้

45,000.00 
32,500.00 

 

เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  สุทโน 
นางสาวขวญัฤดี  เนรา 

45,000.00 
32,500.00 

นายอ านาจ  สุทโน 
นางสาวขวญัฤดี  เนรา 

45,000.00 
32,500.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือช่วยเหลือกรณีผู ้
ประสบวาตภยั 

7,192.00 เฉพาะเจาะจง โชคอารีชยั  โดย นางพรรณิภา  
จงสมจิตต ์

7,192.00 โชคอารีชยั  โดย นางพรรณิภา  
จงสมจิตต ์

7,192.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่
ส่วนกลาง กฉ 934 เพชรบุรี 

8,591.03 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จ ากดั   

8,591.03 บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จ ากดั   

8,591.03 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่ือส่ิงพิมพ ์  4,080.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพชรนาโน จ ากดั โดย
นางสาวสายพิณ แซ๋โลว้ 

4,080.00 บริษทัเพชรนาโน จ ากดั โดย
นางสาวสายพิณ แซ๋โลว้ 

4,080.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ
รอบตลาดกลางท่าแร้ง 

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยบุ  บุญมา 12,000.00 นายยบุ  บุญมา 12,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาขดุร่องน ้ าขา้ง รร.วดักฏิุ  
ม. 6  และขดุลอกปากท่อบริเวณ
ถนนสายวดักฏิุ-บา้นแหลม  ม. 7      

11,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  นาคสุก 11,800.00 นายอ านาจ  นาคสุก 11,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์
 

4,132.20 
 

2,000.00 

เฉพาะเจาะจง บ. ครีมเฮาส์  คอสเมติก  จ ากดั   
โดย นส.กนกวรรณ  กลัน่เกลา้ 
ร้านพรรุ่งเรืองเทรดด่ิง   โดย
นางสาหร่าย   กรมสิงห์    

4,132.20 
 

2,000.00 

บ. ครีมเฮาส์  คอสเมติก  จ ากดั   
โดย นส.กนกวรรณ  กลัน่เกลา้ 
ร้านพรรุ่งเรืองเทรดด่ิง   โดย
นางสาหร่าย   กรมสิงห์    

4,132.20 
 

2,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 81 – 2615 เพชรบุรี 

9,140.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดย นายศุภชยั  
ซิบเข 

9,140.00 อู่ชยัการช่าง  โดย นายศุภชยั  
ซิบเข 

9,140.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

9 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 17,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยางบริการ 2  โดย 
นายชยัยนัต ์ เหลืองดี 

17,800.00 หจก. ยางบริการ 2  โดย 
นายชยัยนัต ์ เหลืองดี 

17,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือถุงยงัชีพส าหรับผูส้มัผสัเส่ียง
สูงและถูกกกัตวัท่ีอยูใ่นต าบล 
ท่าแร้ง 

2,800.00 
700.00 
700.00 

2,800.00 
700.00 

1,400.00 
1,400.00 

เฉพาะเจาะจง ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี 
โดยนางสาวศุศภมาศ  แดงแสง   

2,800.00 
700.00 
700.00 

2,800.00 
700.00 

1,400.00 
1,400.00 

ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี 
โดยนางสาวศุภมาศ  แดงแสง   

2,800.00 
700.00 
700.00 

2,800.00 
700.00 

1,400.00 
1,400.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

11 จดัซ้ือน ้ าส าหรับบริโภคส าหรับผู ้
สมัผสัเส่ียงสูงท่ีอยูใ่นต าบลท่าแร้ง 

256.00 
64.00 
64.00 

256.00 
64.00 

128.00 
128.00 

เฉพาะเจาะจง บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

256.00 
64.00 
64.00 

256.00 
64.00 

128.00 
128.00 

บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

256.00 
64.00 
64.00 

256.00 
64.00 

128.00 
128.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

12 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

3,500.00 
 

900.00 

เฉพาะเจาะจง เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

3,500.00 
 

900.00 

เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

3,500.00 
 

900.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

13 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือป้องกนัเหตุอุทกภยั 
1. กระสอบทราย 
2. ทรายหยาบ 
 
3. พลัว่ 
 
 

12,000.00 
 

10,800.00 
 

2,482.40 

เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  พยพัพฤกษ ์
 
บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 
ก รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย 
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

12,000.00 
 

10,800.00 
 

2,482.40 

นางสุภาพร  พยพัพฤกษ ์
 
บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 

12,000.00 
 

10,800.00 
 

2,482.40 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือแบบพิมพ ์(ยงัไม่ไดร้วม 
ค่าขนส่ง) 

11,838.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

11,838.00 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

11,838.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 17,273.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 
 

17,273.00 บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 
 

17,273.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมาหุม้เบาะรถยนต ์ 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  เพชรภูวดี 6,500.00 นายพงศธร  เพชรภูวดี 6,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมาเช่าเตน็ท ์ 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ค าบรรลือ 1,600.00 นายสมจิต  ค าบรรลือ 1,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (คร้ังท่ี 2) 1,351.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหงส์หยกการคา้  โดย 
นส. สายพิณ แซ๋โลว้ 

1,351.00 ร้านหงส์หยกการคา้  โดย 
นส. สายพิณ แซ๋โลว้ 

1,351.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 81-2615 เพชรบุรี 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง อู่มาณู  โดย นายมาณู  รอดเสม    1,600.00 อู่มาณู  โดย นายมาณู  รอดเสม    1,600.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จดัซ้ือแบบพิมพ ์(ยงัไม่ไดร้วม 
ค่าขนส่ง) 

6,797.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

6,797.00 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดง  
กรมการปกครอง 

6,797.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

21 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์ 26,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือลุง 
นางสาวลาแพล  ทองล้ิม 

26,500.00 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

26,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จา้งเหมาพาหนะขนส่งส่ิงของและ
อุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

2,100.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายฉตัรชยั  เวชสุกรรม 
2. นางทศันี  ม่วงอุมิงค ์   
3 .นางสาวภูสุดา  ภู่เงิน    
4. นางเฉลา วรรณโอทอง    
5. นางยวุรัตน์  ขวญัยนื    
6. นางสาวพิราวรรณ  นาคสุข 
7. นางสาวอนุสรา  โครงเซ็น   

300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 

1. นายฉตัรชยั  เวชสุกรรม 
2. นางทศันี  ม่วงอุมิงค ์   
3 .นางสาวภูสุดา  ภู่เงิน    
4. นางเฉลา วรรณโอทอง    
5. นางยวุรัตน์  ขวญัยนื    
6. นางสาวพิราวรรณ  นาคสุข 
7. นางสาวอนุสรา  โครงเซ็น   

300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
และจดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3,700.00 
3,600.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

3,700.00 
3,600.00 

ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

3,700.00 
3,600.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

24 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,483.30 เฉพาะเจาะจง ก รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย 
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

4,483.30 ก รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย 
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

4,483.30 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

25 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน 
ธนัวาคม  2564 

99,282.72 เฉพาะเจาะจง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

99,282.72 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

99,282.72 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

26 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 
 

4,000.00 บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 
 

4,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

27 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
พฤศจิกายน  2564 

14,625.72 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,625.72 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,625.72 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

28 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2564 

25,596.32 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

25,596.32 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

25,596.32 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)           บูชารัตน์  สนจิตร์         ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 
                                      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

                                   ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จดัซ้ือน ้ าด่ืมในการจดักิจกรรมจิต
อาสาวนัส าคญัของชาติไทย 

540.00 เฉพาะเจาะจง บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

540.00 บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

540.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือผา้ประดบัในการจดักิจกรรม
จิตอาสาวนัส าคญัของชาติไทย 

4,333.50 เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ  โดยนางประทุม   
สีรุ้ง    

4,333.50 
 

ร้านโภคะ  โดยนางประทุม   
สีรุ้ง    

4,333.50 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาตกัผกัตบและเศษขยะ
ขวางทางแม่น ้ าเพชรบุรี  บริเวณ
สะพานวดักฏิุ  หมู่ท่ี  6 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  นาคสุก 5,000 
 

นายอ านาจ  นาคสุก 5,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาจดัท าปฏิทิน ประจ าปี 
  พ.ศ. 2565  แบบแขวน   

40,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์พชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข   

40,600.00 โรงพิมพเ์พชรบุรี ออ๊ฟเซ็ท  โดย
นายอดิศกัด์ิ  แสงสุข   

40,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต ่าสุด 

5 จดัซ้ือถุงยงัชีพส าหรับผูส้มัผสัเส่ียง
สูงและถูกกกัตวัท่ีอยูใ่นต าบล 
ท่าแร้ง 

1,400.00 
2,100.00 

700.00 
4,900.00 

700.00 

เฉพาะเจาะจง ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี โดย
นางสาวศุศภมาศ  แดงแสง   

1,400.00 
2,100.00 

700.00 
4,900.00 

700.00 

ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี โดย
นางสาวศุภมาศ  แดงแสง   

1,400.00 
2,100.00 

700.00 
4,900.00 

700.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

6 จดัซ้ือน ้ าส าหรับบริโภคส าหรับผู ้
สมัผสัเส่ียงสูงท่ีอยูใ่นต าบลท่าแร้ง 

128.00 
192.00 

64.00 
448.00 

64.00 

เฉพาะเจาะจง บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

128.00 
192.00 

64.00 
448.00 

64.00 

บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

128.00 
192.00 

64.00 
448.00 

64.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 81-2615 เพชรบุรี 

2,642.90 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

2,642.90 ส.ไดนาโม  โดยนายสมชาย  
วชัระเกียรติศกัด์ิ   

2,642.90 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 3,462.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติการไฟฟ้า  โดยนายสุชาติ  
ปุญญธรรม 

3,462.00 สุชาติการไฟฟ้า  โดยนายสุชาติ  
ปุญญธรรม 

3,462.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายเลียบคลองท่าแร้ง  
หมู่ท่ี 5 

330,000.00 คดัเลือก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  พชัรินทร์
เพชรบุรีก่อสร้าง 

315,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  พชัรินทร์
เพชรบุรีก่อสร้าง 

315,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายเลียบคลองท่าแร้ง  
หมู่ท่ี 7 

330,000.00 คดัเลือก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  พชัรินทร์
เพชรบุรีก่อสร้าง 

315,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  พชัรินทร์
เพชรบุรีก่อสร้าง 

315,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั 
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต ่าสุด 

11 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

10,000.00 หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

10,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

3,500.00 
39,700.00 

เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

3,500.00 
39,700.00 

เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

3,500.00 
39,700.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 

18,000.00 
 

19,500.00 

เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ  
(ประเทศไทย) จ ากดั  โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ    

18,000.00 
 

19,500.00 

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

18,000.00 
 

19,500.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือยางรถบรรทุกขยะชนิด 
อดัทา้ย (4 ลอ้หลงั) 

35,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยางบริการ 2  โดย 
นายชยัยนัต ์ เหลืองดี 

35,600.00 หจก. ยางบริการ 2  โดย 
นายชยัยนัต ์ เหลืองดี 

35,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน 
มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2565 

176,982.24 เฉพาะเจาะจง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

176,982.24 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

176,982.24 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

16 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,731.99 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

5,731.99 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

5,731.99 
 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 1,530.64 เฉพาะเจาะจง หจก. อาลีก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 
เซอร์วสิ โดยนายพีรวสั อาลี 

1,530.64 หจก. อาลีก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 
เซอร์วสิ โดยนายพีรวสั อาลี 

1,530.64 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 
 

2,000.00 บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 
 

2,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าเดือน 
มกราคม 2565 

1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ 
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 ร้านสาธิต  โดยนายนกลุ 
ศาสตรสาธิต 

1,130.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)          บูชารัตน์  สนจิตร์        ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                    (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 
                                      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

                                        รักษาราชการแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

  

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จดัซ้ือถงัขยะ 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

28,000.00 นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

28,000.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จดัซ้ือถุงมือผา้ ถุงมือยางแบบหนา
และเส้ือกนัฝน 

8,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี ลภัยานุกลู   

8,160.00 
 

ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี ลภัยานุกลู   

8,160.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จา้งเหมาจดัท าตรายาง 3,260.00 เฉพาะเจาะจง บี ดีไซน์ โดยนายกมล  ตาลลกัณ์    3,260.00 
 

บี ดีไซน์ โดยนายกมล  ตาลลกัณ์    3,260.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาแกะพร้อมติดสต๊ิกเกอร์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หยก  อะครีลิค   โดยนายรุจิภาส  
บุญกอง   

3,000.00 หยก  อะครีลิค   โดยนายรุจิภาส  
บุญกอง   

3,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมประตูกระจก
บานสวงิ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ์  สมีหวงั   4,500.00 นายอุกฤษณ์  สมีหวงั   4,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือถุงยงัชีพส าหรับผูส้มัผสัเส่ียง
สูงและถูกกกัตวัท่ีอยูใ่นต าบล 
ท่าแร้ง 

2,800.00 
2,800.00 
1,400.00 

700.00 

เฉพาะเจาะจง ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี โดย
นางสาวศุศภมาศ  แดงแสง   

2,800.00 
2,800.00 
1,400.00 

700.00 

ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี โดย
นางสาวศุภมาศ  แดงแสง   

2,800.00 
2,800.00 
1,400.00 

700.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

7 จดัซ้ือน ้ าส าหรับบริโภคส าหรับผู ้
สมัผสัเส่ียงสูงท่ีอยูใ่นต าบลท่าแร้ง 

256.00 
256.00 
128.00 

64.00 

เฉพาะเจาะจง บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

256.00 
256.00 
128.00 

64.00 

บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

256.00 
256.00 
128.00 

64.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

8 จา้งเหมาขบัรถยนตน์ัง่ส่วนกลางฯ
จา้งเหมาขบัรถยนตน์ัง่ส่วนกลางฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ 
จา้งเหมาซ่อมแซมไฟสาธารณะฯ 
จา้งเหมาซ่อมแซมไฟสาธารณะฯ 
จา้งเหมาผูช่้วยเหลือปฏิบติังานช่าง 

19,190.00 
19,190.00 
15,590.00 
15,590.00 
15,590.00 
15,590.00 
15,590.00 
21,600.00 
28,800.00 

เฉพาะเจาะจง นายเอกราช  เขียวกะแล 
นายบวร  สานุ 
นายสนัน่  นิเกต ุ
นายพงศเ์ทพ  นาคนคร 
นายสายชล  ภกัดีเตลบ็ 
นายบุญน า  วลยัเพชร 
นายวโิรจน์  เขียวกะแล 
นายสุรศกัด์ิ  นาคอนุเคราะห์ 
นายมานิต  รอดเสม 

19,190.00 
19,190.00 
15,590.00 
15,590.00 
15,590.00 
15,590.00 
15,590.00 
21,600.00 
28,800.00 

นายเอกราช  เขียวกะแล 
นายบวร  สานุ 
นายสนัน่  นิเกต ุ
นายพงศเ์ทพ  นาคนคร 
นายสายชล  ภกัดีเตลบ็ 
นายบุญน า  วลยัเพชร 
นายวโิรจน์  เขียวกะแล 
นายสุรศกัด์ิ  นาคอนุเคราะห์ 
นายมานิต  รอดเสม 

19,190.00 
19,190.00 
15,590.00 
15,590.00 
15,590.00 
15,590.00 
15,590.00 
21,600.00 
28,800.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาหุม้เบาะชุดรับแขก 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  เพชรภูวดี   4,800.00 นายพงศธร  เพชรภูวดี   4,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

2,300.00 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

2,300.00 ร้านแหลมทองก๊อปป้ีเซ็นเตอร์  
โดยนายสุทธิโชค  ปานขาน   

2,300.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาซ้ือดินปลูกตน้ไม ้ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 
 

2,000.00 บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 
 

2,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั 
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต ่าสุด 

12 จา้งเหมาลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 400.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาคม   นิลใบ 400.00 นายธนาคม   นิลใบ 400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,442.36 เฉพาะเจาะจง ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน   

1,442.36 ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน   

1,442.36 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาติดฟิลม์กรองแสง 3,264.00 เฉพาะเจาะจง จีคาร์ออดิโอ ้ โดย นายสราวธุ  
อ ่ากลดั 

3,264.00 จีคาร์ออดิโอ ้ โดย นายสราวธุ  
อ ่ากลดั 

3,264.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

15 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่
ส่วนกลาง  ทะเบียน กค 3918 

71,530.04 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์จ ากดั  
(เพชรบุรี ส านกังานใหญ่) 

71,530.04 บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์จ ากดั  
(เพชรบุรี ส านกังานใหญ่) 

71,530.04 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 27,080.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 
 

27,080.00 บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 
 

27,080.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมาเก็บค่าธรรมเนียม เก็บ ขน 
ขยะมูลฝอย 
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบล 
จา้งเหมาผูช่้วยดา้นธุรการ 

13,000.00 
 

13,000.00 
13,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายเสวก  ลีอร่าม 
 
นายแดน  แดงประดบั 
นางสาวนริสรา  อินแฉลม้ 

13,000.00 
 

13,000.00 
13,000.00 

นายเสวก  ลีอร่าม 
 
นายแดน  แดงประดบั 
นางสาวนริสรา  อินแฉลม้ 

13,000.00 
 

13,000.00 
13,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือน ธนัวาคม  2564 

25,465.32 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

25,465.32 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

25,465.32 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)         สมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ          ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                  (นายสมภพ  ทิพยย์อเล๊ะ) 
                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 
  

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ์  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 3,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาพอเพียง  โดย 
นางชนิดา  เช้ือเพชร์ 

3,225.00 ร้านปัญญาพอเพียง  โดย 
นางชนิดา  เช้ือเพชร์ 

3,225.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาขนถ่ายเศษก่ิงไมแ้ละตดั
ตน้ไมเ้พื่อปรับปรุงภูมิทศัน ์

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภิรวฒัน์  ภวะเวส 10,000.00 
 

นายภิรวฒัน์  ภวะเวส 10,000000 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือถุงยงัชีพส าหรับผูส้มัผสัเส่ียง
สูงและถูกกกัตวัท่ีอยูใ่นต าบล 
ท่าแร้ง 

700.00 
7,000.00 
4,200.00 

700.00 
1,400.00 
5,600.00 

13,300.00 
3,500.00 

เฉพาะเจาะจง ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี โดย
นางสาวศุศภมาศ  แดงแสง   

700.00 
7,000.00 
4,200.00 

700.00 
1,400.00 
5,600.00 

13,300.00 
3,500.00 

ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี โดย
นางสาวศุภมาศ  แดงแสง   

700.00 
7,000.00 
4,200.00 

700.00 
1,400.00 
5,600.00 

13,300.00 
3,500.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

4 จดัซ้ือน ้ าส าหรับบริโภคส าหรับผู ้
สมัผสัเส่ียงสูงท่ีอยูใ่นต าบลท่าแร้ง 

64.0 
640.00 
384.00 

64.00 
128.00 
512.00 

1,216.00 
320.00 

เฉพาะเจาะจง บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

64.00 
640.00 
384.00 

64.00 
128.00 
512.00 

1,216.00 
320.00 

บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

64.00 
640.00 
384.00 

64.00 
128.00 
512.00 

1,216.00 
320.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

5 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 26,000.00 เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

26,000.00 เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

26,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 40,600.00 เฉพาะเจาะจง 
 

โดมทอง แอร์ &  ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์  

37,940.00 โดมทอง แอร์ &  ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์  

37,940.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือมู่ล่ีปรับแสงแนวนอน 19,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

สาครผา้ม่าน  โดยนางคนึง   
สีสวสัด์ิ 

19,000.00 สาครผา้ม่าน  โดยนางคนึง   
สีสวสัด์ิ 

19,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ 
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

5,220.00 ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

5,220.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาลอกรางระบายน ้ าสายบา้น
ผูใ้หญ่ประสิทธ์ิ – มสัยดิกลาง 

47,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  นาคข า 47,500.00 นายจ าลอง  นาคข า 47,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต1์ 
กต 3305 และ ขขว 525 

1,360.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั    1,360.00 นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั    1,360.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมาณู  รอดเสม 2,500.00 นายมาณู  รอดเสม 2,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง โดมทอง แอร์ & ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์   

1,200.00 โดมทอง แอร์ & ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์   

1,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 35,000.00 เฉพาะเจาะจง เกศรินทร์ พรีมิกซ์  โดย 
นางสาวเกศรินทร์  นราฤทธ์ิ 

35,000.00 เกศรินทร์ พรีมิกซ์  โดย 
นางสาวเกศรินทร์  นราฤทธ์ิ 

35,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
หมู่ท่ี 2 , 3, และ 4 

8,820.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

8,820.00 สุชาติการไฟฟ้า  โดย 
นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

8,820.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,885.90 เฉพาะเจาะจง ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน   

7,885.90 ก. รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน   

7,885.90 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

16 จา้งเหมาเปล่ียนทางเขา้-ออกศาลา
หวักระทุ่ม  หมู่ท่ี 3 

8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายไพสาร  พุม่มิตร์ 8,200.00 นายไพสาร  พุม่มิตร์ 8,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน 
มีนาคม – พฤษภาคม 2565 

237,415.20 เฉพาะเจาะจง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

237,415.20 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

237,415.20 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืชส่ิง
กีดขวางพ้ืนท่ีสาธารณะ 

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  นาคนคร 6,500.00 นายสุนทร  นาคนคร 6,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าเดือน  
มีนาคม – กนัยายน 

7,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต  โดย 
นายนกลุ  ศาสตรสาธิต 

7,840.00 ร้านสาธิต  โดย 
นายนกลุ  ศาสตรสาธิต 

7,840.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)       สมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                 (นายสมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ) 
                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จดัซ้ือถุงยงัชีพส าหรับผูส้มัผสัเส่ียง
สูงและถูกกกัตวัท่ีอยูใ่นต าบล 
ท่าแร้ง 

1,400.00 
3,500.00 
2,100.00 
2,800.00 
2,800.00 

19,600.00 
9,800.00 

13,300.00 
9,800.00 

14,000.00 

เฉพาะเจาะจง ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี โดย
นางสาวศุศภมาศ  แดงแสง   

1,400.00 
3,500.00 
2,100.00 
2,800.00 
2,800.00 

19,600.00 
9,800.00 

13,300.00 
9,800.00 

14,000.00 

ฮาวา ไก่สด ฮาลาล เพชรบุรี โดย
นางสาวศุภมาศ  แดงแสง   

1,400.00 
3,500.00 
2,100.00 
2,800.00 
2,800.00 

19,600.00 
9,800.00 

13,300.00 
9,800.00 

14,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

2 จดัซ้ือน ้ าส าหรับบริโภคส าหรับผู ้
สมัผสัเส่ียงสูงท่ีอยูใ่นต าบลท่าแร้ง 

128.00 
320.00 
192.00 
256.00 
256.00 

1,792.00 
896.00 

1,216.00 
896.00 

1,280.00 

เฉพาะเจาะจง บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

128.00 
320.00 
192.00 
256.00 
256.00 

1,792.00 
896.00 

1,216.00 
896.00 

1,280.00 

บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   
 

128.00 
320.00 
192.00 
256.00 
256.00 

1,792.00 
896.00 

1,216.00 
896.00 

1,280.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

3 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 700.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรี  อ้ิงเจ็ท  โดย นายสุรัตน์  
ล้ิมสกลุ   

700.00 เพชรบุรี  อ้ิงเจ็ท  โดย นายสุรัตน์  
ล้ิมสกลุ   

700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่
ส่วนกลาง กค 3918 เพชรบุรี 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นายจรัล  นาคสุก 1,200.00 นายจรัล  นาคสุก 1,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน ้ า
ชาย – หญิง 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นายมานสั  กล่อมเสนาะ 24,000.00 นายมานสั  กล่อมเสนาะ  24,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ 
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 13,455.25 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย
ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

13,455.25 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย
ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

13,455.25 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 4,475.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั    4,475.00 นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั    4,475.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศัน์ หมู่ท่ี 7 19,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ.พี.การโยธา 19,200.00 หจก. เจ.พี.การโยธา 19,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมารถ 6 ลอ้ ขนถ่ายขยะและ
ตน้ไม ้

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกานต ์ เกล่ือนกลาด 7,500.00 นายศุภกานต ์ เกล่ือนกลาด 7,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอบรม
จริยธรรม 

500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรี  อ้ิงเจ็ท  โดย นายสุรัตน์  
ล้ิมสกลุ   

500.00 เพชรบุรี  อ้ิงเจ็ท  โดย นายสุรัตน์  
ล้ิมสกลุ   

500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาขดุลอกและก าจดัส่ิงกีด
ขวางทางน ้ าและปรับปรุงภูมิทศัน์  

127,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ.พี.การโยธา 127,400.00 หจก. เจ.พี.การโยธา 127,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั 
ซิบเข 

18,000.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั 
ซิบเข 

18,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการ
ฝึกอบรม อปพร. 

500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรี  อ้ิงเจ็ท  โดย นายสุรัตน์  
ล้ิมสกลุ   

500.00 เพชรบุรี  อ้ิงเจ็ท  โดย นายสุรัตน์  
ล้ิมสกลุ   

500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

14 จา้งเหมาเช่าแก๊สหุงตม้ โครงการ 
อบรมอปพร. 

700.00 เฉพาะเจาะจง นางดารุณี  นาคสุก 700.00 นางดารุณี  นาคสุก 700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง  โครงการ 
อบรมอปพร. 

1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั  
ส านกังานเพชรบุรี   

1,700.00 บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั  
ส านกังานเพชรบุรี   

1,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  โครงการ 
อบรมอปพร. 

2,045.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี  ลภัยานุ 

2,045.00 ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี  ลภัยานุ 

2,045.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จดัซ้ือกระเป๋าบรรจุเอกสาร  
โครงการอบรมอปพร. 

1,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมไฮท้อง 5 โดย 
นางสาวสุภคั ววิฒัน์วงศว์นา 

1,665.00 ร้านล้ิมไฮท้อง 5 โดย 
นางสาวสุภคั ววิฒัน์วงศว์นา 

1,665.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จดัซ้ือหนา้กากอนามยั , และสเปรย์
แอลกอฮอล ์โครงการอบรมอปพร. 

2,463.00 เฉพาะเจาะจง บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากดั   
โดย นส.กนกวรรณ  กลัน่เกลา้   

2,463.00 บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากดั   
โดย นส.กนกวรรณ  กลัน่เกลา้   

2,463.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จา้งเหมาโตะ๊พร้อมผา้ปูโตะ๊
โครงการอบรมอปพร. 

800.00 เฉพาะเจาะจง นายอเนก  เมืองสมบติั   800.00 นายอเนก  เมืองสมบติั   800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จา้งเหมาเติมผงเคมีโครงการอบรม
อปพร. 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรีเซฟต้ี  ซพัพลาย 10,000.00 เพชรบุรีเซฟต้ี  ซพัพลาย 10,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จดัซ้ือเส้ือแขนยาวโครงการอบรม 
อปพร. 

5,920.00 เฉพาะเจาะจง เบิร์ดบา้นสกรีน 5,920.00 เบิร์ดบา้นสกรีน 5,920.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จดัซ้ือเคร่ืองชุดปฏิบติัการโครงการ
อบรมอปพร. 

92,500.00 เฉพาะเจาะจง ไทเกอร์  ฟาติก 92,500.00 ไทเกอร์  ฟาติก 92,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จา้งเหมาเติมผงเคมีถงัดบัเพลิง 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรีเซฟต้ี  ซพัพลาย 1,500.00 เพชรบุรีเซฟต้ี  ซพัพลาย 1,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

24 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์ 3,900.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

3,900.00 เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

3,900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

25 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 
วสัดุส านกังาน 
วสัดุงานบา้นงานครัว 

840.00 
1,742.00 
2,755.00 

เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

840.00 
1,742.00 
2,755.00 

นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

840.00 
1,742.00 
2,755.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

26 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 56,830.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 
 

56,830.00 บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 
 

56,830.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

27 จา้งเหมาปรับปรุงอบต. โรงจอดรถ 
และศพด. อบต.ท่าแร้ง 

44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานสั  กล่อมเสนาะ 44,000.00 นายมานสั  กล่อมเสนาะ 44,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

28 จา้งเหมาต่อเติมหอ้งท างาน 54,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชู  ล าดบัมาก 54,200.00 นายบุญชู  ล าดบัมาก 54,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

29 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 

4,700.00 
 

บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 

4,700.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

30 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

5,566.00 เฉพาะเจาะจง บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากดั   
โดย นส.กนกวรรณ  กลัน่เกลา้   

5,566.00 บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากดั   
โดย นส.กนกวรรณ  กลัน่เกลา้   

5,566.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

31 จดัซ้ือเกา้อ้ีประชุม 4,500.00 เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

4,500.00 เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

4,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)       สมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ        ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                 (นายสมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ) 
                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือนเมษายน  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จา้งเหมาเก็บค่าธรรมเนียมฯ 
จา้งเหมาผูช่้วยดา้นธุรการ 
จา้งเหมาผูช่้วยช่างโยธา 
จา้งเหมาท าหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 
จา้งเหมาอยูย่ามเฝ้าดูแลทรัพยสิ์น 
จา้งเหมาปิด-เปิด ส านกังาน 
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน 
จา้งเหมาขบัรถยนตน์ัง่ส่วนกลางฯ
จา้งเหมาขบัรถยนตน์ัง่ส่วนกลางฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ 
จา้งเหมาซ่อมแซมไฟสาธารณะฯ 
จา้งเหมาซ่อมแซมไฟสาธารณะฯ 
จา้งเหมาผูช่้วยเหลือปฏิบติังานช่าง 

39,000.00 
39,000.00 
54,000.00 
48,000.00 
30,000.00 
32,500.00 
51,000.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
48,000.00 
48,000.00 
16,000.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
13,000.00 
18,000.00 
60,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายเสวก  ลีอร่าม 
นางสาวนริสรา  อินแฉลม้ 
นางสาวนสัรีน  พดุซอ้น 
นางสาวลาวลัย ์ วรางกลู 
นายบุญยิง่  อุดมใหญ่ 
นางสาววนิดา  ตอซอ 
นายอนุกรณ์  อ่ิมช่ืน 
นายสนัน่  นิเกต ุ
นายสุนทร  นาคนคร 
นายมณเฑียร  ภุมรินทร์ 
นายกลา้  วนิิจสอน 
นางสาวจิตรา  จริงใจ 
นายเอกราช  เขียวกะแล 
นายบวร  สานุ 
นายพงศเ์ทพ  นาคนคร 
นายแดน  แดงประดบั 
นายวทิวสั  นาคสุก 
นายสายชล  ภกัดีเตลบ็ 
นายอนิรุจน์  เขียวแพร 
นายวโิรจน์  เขียวกะแล 
นายสุรศกัด์ิ  นาคอนุเคราะห์ 
นายมานิต  รอดเสม 

39,000.00 
39,000.00 
54,000.00 
48,000.00 
30,000.00 
32,500.00 
51,000.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
48,000.00 
48,000.00 
16,000.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
13,000.00 
18,000.00 
60,000.00 

นายเสวก  ลีอร่าม 
นางสาวนริสรา  อินแฉลม้ 
นางสาวนสัรีน  พดุซอ้น 
นางสาวลาวลัย ์ วรางกลู 
นายบุญยิง่  อุดมใหญ่ 
นางสาววนิดา  ตอซอ 
นายอนุกรณ์  อ่ิมช่ืน 
นายสนัน่  นิเกต ุ
นายสุนทร  นาคนคร 
นายมณเฑียร  ภุมรินทร์ 
นายกลา้  วนิิจสอน 
นางสาวจิตรา  จริงใจ 
นายเอกราช  เขียวกะแล 
นายบวร  สานุ 
นายพงศเ์ทพ  นาคนคร 
นายแดน  แดงประดบั 
นายวทิวสั  นาคสุก 
นายสายชล  ภกัดีเตลบ็ 
นายอนิรุจน์  เขียวแพร 
นายวโิรจน์  เขียวกะแล 
นายสุรศกัด์ิ  นาคอนุเคราะห์ 
นายมานิต  รอดเสม 

39,000.00 
39,000.00 
54,000.00 
48,000.00 
30,000.00 
32,500.00 
51,000.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
48,000.00 
48,000.00 
16,000.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
13,000.00 
18,000.00 
60,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

2 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
 3 เคร่ือง 

99,800.00 เฉพาะเจาะจง โดมทอง แอร์ &  ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์  

93,000.00 โดมทอง แอร์ &  ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์  

93,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือถุงยงัชีพส าหรับผูส้มัผสัเส่ียง
สูงและถูกกกัตวัท่ีอยูใ่นต าบล 
ท่าแร้ง 

4,900.00 
4,200.00 
2,800.00 
4,200.00 
2,800.00 
4,900.00 
4,200.00 

700.00 

เฉพาะเจาะจง สุขเกษม  โดย นางสุวรรณนี  
 โคพลงั    

4,900.00 
4,200.00 
2,800.00 
4,200.00 
2,800.00 
4,900.00 
4,200.00 

700.00 

สุขเกษม  โดย นางสุวรรณนี   
โคพลงั    

4,900.00 
4,200.00 
2,800.00 
4,200.00 
2,800.00 
4,900.00 
4,200.00 

700.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

4 จดัซ้ือน ้ าส าหรับบริโภคส าหรับผู ้
สมัผสัเส่ียงสูงท่ีอยูใ่นต าบลท่าแร้ง 

448.00 
384.00 
256.00 
384.00 
256.00 
448.00 
384.00 

64.00 

เฉพาะเจาะจง บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

448.00 
384.00 
256.00 
384.00 
256.00 
448.00 
384.00 

64.00 

บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   
 

448.00 
384.00 
256.00 
384.00 
256.00 
448.00 
384.00 

64.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

5 จดัซ้ือกระจกโคง้ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

22,000.00 ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

22,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาติดฟิลม์กรองแสงประตู
ทางเขา้ – ออก 

14,514.55 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองประดบัยนต ์ โดย 
นายธนาชยั  เลิศนิรันดร์ 

14,514.55 รุ่งเรืองประดบัยนต ์ โดย 
นายธนาชยั  เลิศนิรันดร์ 

14,514.55 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมท่อระบายน ้ าแยก
ทางเขา้ป่าขวาง – หวักระทุ่ม ม. 4 

38,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจกัรินทร์  เรืองวจิิตร์ 38,900.00 นายจกัรินทร์  เรืองวจิิตร์ 38,900.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือหนา้กากอนามยัและ
แอลกอฮอล ์

125,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากดั   
โดย นส.กนกวรรณ  กลัน่เกลา้   

125,040.00 บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากดั   
โดย นส.กนกวรรณ  กลัน่เกลา้   

125,040.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,364.70 เฉพาะเจาะจง ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

2,364.70 ก.รุ่งโรจน์คา้วสัดุก่อสร้าง โดย
นายเรืองสิทธิศกัด์ิ  บวัเงิน 

2,364.70 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

7,635.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นายกมล  นิลภานนท ์ 7,635.00 นายกลม  นิลภานนท ์ 7,635.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

18,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

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

18,000.00 บริษทั ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ  
(ประเทศไทย) จ ากดั  โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ    

18,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ 
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ค 

600.00 เฉพาะเจาะจง เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

600.00 เอ ทู เค คอมพิวเตอร์ โดย 
นายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

600.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมาร้ือผนงัคอนกรีตพร้อมปู
กระเบ้ือง 

3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายมานสั  กล่อมเสนาะ   3,700.00 นายมานสั  กล่อมเสนาะ   3,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จา้งเหมาขดุลอกวชัพืชและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์เหมืองดาดส่งน ้ า
สายคลองไสไ้ก่ หมู่ท่ี 5 – 7 

46,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ.พี.การโยธา 46,400.00 หจก. เจ.พี.การโยธา 46,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จา้งเหมารถ 6 ลอ้ ขนถ่ายขยะและ
ตน้ไม ้

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกานต ์ เกล่ือนกลาด 5,000.00 นายศุภกานต ์ เกล่ือนกลาด 5,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 
ทะเบียน ขขว 525 เพชรบุรี 

7,360.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัด์ิ  นาคอนุเคราะห์ 
 

7,360.00 นายสุรศกัด์ิ  นาคอนุเคราะห์ 
 

7,360.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

17 จา้งเหมาติดตั้งปลัก๊ไฟและระบบ
แลน 

7,500.00 เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

7,500.00 เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

7,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบล 19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 

เฉพาะเจาะจง นายเอกรัฐ  เพชรรอด 
นายภูศิษฐ  แดงแสง 
นายณฐัพล  เสียวชยัภูมิ 
นายนคัรินทร์  เพชรรอด 

19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 

นายเอกรัฐ  เพชรรอด 
นายภูศิษฐ  แดงแสง 
นายณฐัพล  เสียวชยัภูมิ 
นายนคัรินทร์  เพชรรอด 

19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จดัซ้ิอวสัดุเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบ
วาตภยั 

1,145.00 เฉพาะเจาะจง บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 

1,145.00 บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 

1,145.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
พฤศจิกายน  2564 

13,884.96 เฉพาะเจาะจง บริษทัเอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
 จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

13,884.96 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

13,884.96 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือน มีนาคม  2565 

37,558.02 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

37,558.02 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

37,558.02 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)       สมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ  ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                 (นายสมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ) 
                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 
 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 105,000.00 เฉพาะเจาะจง แหลมทองพิมพดี์ด  โดย 
นางรัตนาภรณ์  ปานขาน 

70,000.00 แหลมทองพิมพดี์ด  โดย 
นางรัตนาภรณ์  ปานขาน 

70,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งออกแบบแปลนโครงการ
ก่อสร้าง 

16,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็จิเนียร่ิง 2000 จ ากดั 
โดยนายชุมพล  ธีรพฒันเกียรติ    

16,700.00 บริษทั เอน็จิเนียร่ิง 2000 จ ากดั 
โดยนายชุมพล  ธีรพฒันเกียรติ    

16,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

3 จดัซ้ือถุงยงัชีพส าหรับผูส้มัผสัเส่ียง
สูงและถูกกกัตวัท่ีอยูใ่นต าบล 
ท่าแร้ง 

1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 

เฉพาะเจาะจง สุขเกษม  โดย นางสุวรรณนี  
 โคพลงั    

1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 

สุขเกษม  โดย นางสุวรรณนี   
โคพลงั    

1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

4 จดัซ้ือน ้ าส าหรับบริโภคส าหรับผู ้
สมัผสัเส่ียงสูงท่ีอยูใ่นต าบลท่าแร้ง 

128.00 
128.00 
128.00 

เฉพาะเจาะจง บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   

128.00 
128.00 
128.00 

บงัยาซีน  โดยนางสาวนริศรา  
โตะ๊มิ   
 

128.00 
128.00 
128.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

5 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้  จ านวน 
 2 เคร่ือง 

19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-  ก่อสร้าง  โดย 
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

17,700.00 ร้านอรุณไฟฟ้า-  ก่อสร้าง  โดย 
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

17,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตน์ัง่
ส่วนกลาง  ทะเบียน กค 3918 

6,089.37 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์จ ากดั  
(เพชรบุรี ส านกังานใหญ่) 

6,089.37 บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์จ ากดั  
(เพชรบุรี ส านกังานใหญ่) 

6,089.37 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

1,925.00 
1,800.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

1,925.00 
1,800.00 

ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

1,925.00 
1,800.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ีหนา้อบต.ท่าแร้ง 
ปรับภูมิทศัน์ไหล่ทางเพชรบุรี 

8,500.00 
4,800.00 

เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  พลูเกตุ 8,500.00 
4,800.00 

นายสมบติั  พลูเกตุ 8,500.00 
4,800.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
วสัดุส านกังาน 

4,973.00 
4,980.00 

เฉพาะเจาะจง นครินทร์  การคา้  โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

4,973.00 
4,980.00 

นครินทร์  การคา้  โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

4,973.00 
4,980.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

10 จา้งเหมาจดัท าป้ายมาตรการป้องกนั
โรคไวรัสโคโรนา 2019 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรี  อ้ิงเจ็ท  โดย นายสุรัตน์  
ล้ิมสกลุ   

6,000.00 เพชรบุรี  อ้ิงเจ็ท  โดย นายสุรัตน์  
ล้ิมสกลุ   

6,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาก าจดัปลวกภายในศพด.
อบต.ท่าแร้ง 

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี- ริช เซอร์วสิ จ ากดั  
โดยมนสั  ทศันา 

10,700.00 บริษทั ดี- ริช เซอร์วสิ จ ากดั  
โดยมนสั  ทศันา 

10,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซ้ือธงชาติและธงตราสญัลกัษณ์  
จ านวน  2 คร้ัง 

4,333.50 
10,646.50 

เฉพาะเจาะจง ร้านทวแีสง   โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั    

4,333.50 
10,646.50 

ร้านทวแีสง   โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั    

4,333.50 
10,646.50 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นหมอ้เพชรบุรี  โดย 
นางเสาวนีย ์ เพชรล ้า    

4,750.00 ร้านบา้นหมอ้เพชรบุรี  โดย 
นางเสาวนีย ์ เพชรล ้า    

4,750.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 5,020.00 เฉพาะเจาะจง ซานตาเฟ่  ไอซี  แอนด ์ อีเลค 
ทรอนิก  เซ็นเตอร์  โดยไพโรจน์  
วบูิลยศิ์ริชยั   

5,020.00 ซานตาเฟ่  ไอซี  แอนด ์ อีเลค 
ทรอนิก  เซ็นเตอร์  โดยไพโรจน์  
วบูิลยศิ์ริชยั   

5,020.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือพร้อมติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด  CCTV 

84,000.00 เฉพาะเจาะจง โดมทอง แอร์ &  ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์  

35,000.00 โดมทอง แอร์ &  ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์  

35,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จดัซ้ือหินคลุก 
วสัดุก่อสร้าง 4 รายการ 

1,200.00 
2,090.00 

 

เฉพาะเจาะจง บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 

1,200.00 
2,090.00 

บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 

1,200.00 
2,090.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมาจดัท าผีเส้ือจากผา้ไหม 500.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย ์ สุดยโูซ๊ะ   500.00 นางอารีย ์ สุดยโูซ๊ะ   500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ
จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าเยน็ 

35,594.00 
7,000.00 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

35,594.00 
4,200.00 

บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

35,594.00 
4,200.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จดัซ้ือป้ายสต๊ิกเกอร์ติดประต ู 304.00 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี ลภัยานุกลู   

304.00 ร้านศึกษาภณัฑเ์พชรบุรี  โดย 
นางศุภาวดี ลภัยานุกลู   

304.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ 
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

20 จดัซ้ือพระบรมฉายาลกัษณ์คู ่
ในหลวงและพระราชินี 

800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

800.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เพ่ือลุง 
โดยนายสุนทร  มีแสง 

800.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จดัซ้ือผา้ต่วน 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ  โดยนางประทุม   
สีรุ้ง    

4,280.00 ร้านโภคะ  โดยนางประทุม   
สีรุ้ง    

4,280.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จา้งเหมาผกูผา้ประดบัตกแต่งรอบ
อาคาร อบต.ท่าแร้ง 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  แดงประดบั 2,000.00 นางสาวอรพรรณ  แดงประดบั 2,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร  3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 
จ ากดั 

3,500.00 บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 
จ ากดั 

3,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จา้งเหมาเจาะท่อช่องระบายน ้ า
ตั้งแต่สะพานคู่ – ปากคลองท่าแร้ง 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานสั  กล่อมเสนาะ 4,000.00 นายมานสั  กล่อมเสนาะ 4,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

24 จา้เงหมาบุคคลภายนอกเป็นผูช่้วย
ดา้นธุรการ 

26,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสิมา  โคพะลงั 26,000.00 นางสาวณฐัสิมา  โคพลงั 26,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

25 จา้งเหมาประดบัไฟในเน่ืองวนัมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริ  คุม้ครอง 17,000.00 นายศิริ   คุม้ครอง 17,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

26 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
เมษายน  2565 

14,116.30 เฉพาะเจาะจง บริษทัเอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
 จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,116.30 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,116.30 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

27 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือน เมษายน  2565 

37,074.33 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

37,074.33 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

37,074.33 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)          สมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ    ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                 (นายสมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ) 
                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือนมถุินายน  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จา้งเหมาผูช่้วยดา้นธุรการ 
จา้งเหมาขบัและดูแลรถบรรทุกขยะ 

26,000.00 
36,000.00 

เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสิมา  โคพะลงั 
นายวโิรจน์  เขียวกะแล 

26,000.00 
36,000.00 

นางสาวณฐัสิมา  โคพะลงั 
นายวโิรจน์  เขียวกะแล 

26,000.00 
36,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาแกะพร้อมติดสต๊ิกเกอร์ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง พีจี  กราฟิค  ดีไซน์ โดย
นางสาวลาวณัย ์ มีทรัพย ์

1,500.00 พีจี  กราฟิค  ดีไซน์ โดย
นางสาวลาวณัย ์ มีทรัพย ์

1,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 43,580.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

43,580.00 บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

43,580.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง อู่มาณู  โดยนายมาณู  รอดเสม 1,800.00 อู่มาณู  โดยนายมาณู  รอดเสม 1,800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

5 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 
วสัดุงานบา้นงานครัว 

790.00 
3,000.00 

เฉพาะเจาะจง นครินทร์  การคา้  โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

790.00 
3,000.00 

นครินทร์  การคา้  โดยนาย
นครินทร์  แสงเจริญ 

790.00 
3,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

6 จา้งเหมาสกดัปูนระบายน ้ าสายบา้น
ผูใ้หญ่ประสิทธ์ิ 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายมานสั  กล่อมเสนาะ 1,200.00 นายมานสั  กล่อมเสนาะ 1,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

5,400.00 ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

5,400.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

9,550.00 หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

9,550.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 



-2- 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

9 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 2,728.50 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลชยั  โดย 
นายประสิทธ์ิพร  แซ่คู   

2,728.50 ร้านมงคลชยั  โดย 
นายประสิทธ์ิพร  แซ่คู   

2,728.50 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 390.00 เฉพาะเจาะจง ซานตาเฟ่ ไอซี แอนด ์ อีเลค 
ทรอนิก  เซ็นเตอร์  โดยไพโรจน์  
วบูิลยศิ์ริชยั   

390.00 ซานตาเฟ่  ไอซี  แอนด ์ อีเลค 
ทรอนิก  เซ็นเตอร์  โดยไพโรจน์  
วบูิลยศิ์ริชยั   

390.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศัน์ขา้งทาง
ถนนสายเพชรบุรี – บา้นแหลม 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจเด็จ  ทองอ่อน 15,000.00 นายจเด็จ  ทองอ่อน 15,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 12,453.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติการไฟฟ้า  โดยนายสุชาติ 
ปุญญธรรม 

12,453.00 สุชาติการไฟฟ้า  โดยนายสุชาติ 
ปุญญธรรม 

12,453.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมารถขนถ่ายวสัดุ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร  ทองพรมราช 20,000.00 นายพร  ทองพรมราช 20,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 8,220.00 เฉพาะเจาะจง บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 

8,220.00 บา้นใหม่ค่าวสัดุก่อสร้าง โดย 
นางอญัชุลี  เร่งก าเนิด 

8,220.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
เขม็และไซริงค ์

24,000.00 
4,000.00 

เฉพาะเจาะจง บริษทั ท๊อปซนั  อินเตอร์ กรุ๊ป  
จ ากดั  โดยนายนรัตน์  เทศปล้ืม 

24,000.00 
4,000.00 

บริษทั ท๊อปซนั  อินเตอร์ กรุ๊ป  
จ ากดั  โดยนายนรัตน์  เทศปล้ืม 

24,000.00 
4,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
ซ่อมแซมรถลากของของ อบต. 

600.00 
1,600.00 

เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั 600.00 
1,600.00 

นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั 600.00 
1,600.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดอดัทา้ย 

10,400.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

10,400.00 อู่ชยัการช่าง  โดยนายศุภชยั   
ซิบเข 

10,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้ าบา้นนาย
เสน่ห์  หวงัจนัทร์ หมู่ 4 

9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายมานสั  กล่อมเสนาะ 9,300.00 นายมานสั  กล่อมเสนาะ 9,300.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จดัซ้ือกระจกโคง้ 2,450.00 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

2,450.00 ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

2,450.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

20 จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล   
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบลฯ 
จา้งเหมาซ่อมแซมไฟสาธารณะฯ 

19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
21,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายสนัน่  นิเกต ุ
นายสุนทร  นาคนคร 
นายมณเฑียร  ภุมรินทร์ 
นายกลา้  วนิิจสอน 
นายพงศเ์ทพ  นาคนคร 
นายแดน  แดงประดบั 
นายวทิวสั  นาคสุก 
นายสายชล  ภกัดีเตลบ็ 
นายอนิรุจน์  เขียวแพร 
นายมานสั  มีจุย้ 

19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
21,000.00 

นายสนัน่  นิเกต ุ
นายสุนทร  นาคนคร 
นายมณเฑียร  ภุมรินทร์ 
นายกลา้  วนิิจสอน 
นายพงศเ์ทพ  นาคนคร 
นายแดน  แดงประดบั 
นายวทิวสั  นาคสุก 
นายสายชล  ภกัดีเตลบ็ 
นายอนิรุจน์  เขียวแพร 
นายมานสั  มีจุย้ 

19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
19,500.00 
21,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
พฤษภาคม  2565 

16,373.03 เฉพาะเจาะจง บริษทัเอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
 จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

16,373.03 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

16,373.03 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 

41,285.08 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

41,285.08 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

41,285.08 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)         สมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ     ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                 (นายสมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ) 
                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 
 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควนั 1,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ  
(ประเทศไทย) จ ากดั  โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ    

1,870.00 บริษทั ทีเอสเอน็  เซอร์วสิ  
(ประเทศไทย) จ ากดั  โดย
นางสาวจารุมาลย ์ ทองด าหริ    

1,870.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

2,600.00 หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

2,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือวสัดุจราจร (กระจกโคง้) 14,350.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

14,350.00 บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

14,350.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ
(เคร่ืองขยายเสียง) 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นหมอ้เพชรบุรี  โดย 
นางเสาวนีย ์ เพชรล ้า    

9,000.00 ร้านบา้นหมอ้เพชรบุรี  โดย 
นางเสาวนีย ์ เพชรล ้า    

9,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน  
(โตะ๊ท างาน 3 ตวั ,เกา้อ้ี 3 ตวั) 

28,200.00 เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

28,200.00 เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

28,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

6 จา้งเหมายา้ยระบบกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมจิกวอยส์  จ ากดั  โดย 
นางสาวสุรภา  กีรติธนกรกลุ 

15,000.00 บริษทั  เมจิกวอยส์  จ ากดั  โดย 
นางสาวสุรภา  กีรติธนกรกลุ 

15,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

7 จา้งเหมาปรับปรุงต่อเติมส านกังาน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชู  ล าดบัมาก 10,000.00 นายบุญชู  ล าดบัมาก 10,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาต่อรถเขน็  (ลากจูง) 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมานสั  กล่อมเสนาะ 8,500.00 นายมานสั  กล่อมเสนาะ 8,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

9 จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 
(เคร่ืองเสียงปรีแอมป์) 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติการไฟฟ้า  โดยนายสุชาติ 
ปุญญธรรม 

3,500.00 สุชาติการไฟฟ้า  โดยนายสุชาติ 
ปุญญธรรม 

3,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 6,698.20 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

6,698.20 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดย 
นายธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

6,698.20 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือพระบรมฉายาลกัษณ์ฯ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เพ่ือลุง  โดย 
นางสาวลาแพล  ทองล้ิม 

3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เพ่ือลุง  โดย 
นางสาวลาแพล  ทองล้ิม 

3,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 
จ ากดั 

3,500.00 บริษทั หนงัสือพิมพเ์พชรภูมิ 
จ ากดั 

3,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 18,730.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

18,730.00 บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

18,730.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร 
 (เล่ือยยนต)์ 

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์พีซี  ทูลมาร์ท  จ ากดั 
โดยชยัวฒัน์  แจ่มกลาง 

25,000.00 บริษทั อาร์พีซี  ทูลมาร์ท  จ ากดั 
โดยชยัวฒัน์  แจ่มกลาง 

25,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จา้งเหมาลอกวชัพืชในหลุมยมืและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนสายเพชรบุรี 
– บา้นแหลม  ฯ 

47,722.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ.พี.การโยธา 
โดยนางสาวปภาอร พรหมอกัษร 

47,722.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ.พี.การโยธา 
โดยนางสาวปภาอร พรหมอกัษร 

47,722.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมาบริการรถขนถ่ายวสัดุ   25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร  ทองพรมราช 25,000.00 นายพร  ทองพรมราช 25,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
(โนต้บุ๊ค  2 เคร่ือง) 

44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

43,300.00 หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

43,300.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมาติดฟิลม์กรองแสงภายใน
ส านกังาน 

8,846.22 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองประดบัยนต ์โดย 
นายธนาชยั  เลิศนิรันดร์ 

8,846.22 รุ่งเรืองประดบัยนต ์โดย 
นายธนาชยั  เลิศนิรันดร์ 

8,846.22 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
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งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 
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เหตุผล 

19 จา้งเหมาประดบัตกแต่งไฟบริเวณ
ถนนสายเพชรบุรี-บา้นแหลมฝ่ัง
ตะวนัออก และวดักฏิุ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัญํู  ดีประคอง 24,000.00 นายศรัญํู  ดีประคอง 24,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ธงชาติ ธง
ตราสญัลกัษณ์ และเสาธง) 

22,737.50 เฉพาะเจาะจง ร้านทวแีสง   โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั    

22,737.50 ร้านทวแีสง   โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั    

22,737.50 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จา้งเหมาท าความสะอาดในต าบล 13,000.00 
13,000.00 
13,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายภูศิษฐ  แดงแสง 
นายณฐัพล  เสียวชยัภูมิ 
นายนคัรินทร์  เพชรรอด 

13,000.00 
13,000.00 
13,000.00 

นายภูศิษฐ  แดงแสง 
นายณฐัพล  เสียวชยัภูมิ 
นายนคัรินทร์  เพชรรอด 

13,000.00 
13,000.00 
13,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
มิถุนายน  2565 

15,142.53 เฉพาะเจาะจง บริษทัเอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
 จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

15,142.53 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

15,142.53 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 

152,585.02 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

152,585.02 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

152,585.02 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 
   (ลงช่ือ)         สมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ       ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                 (นายสมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ) 
                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จา้งออกแบบแปลนโครงการ
ก่อสร้าง 

26,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็จิเนียร่ิง 2000 จ ากดั 
โดยนายชุมพล  ธีรพฒันเกียรติ    

26,480.00 บริษทั เอน็จิเนียร่ิง 2000 จ ากดั 
โดยนายชุมพล  ธีรพฒันเกียรติ    

26,480.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

2 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาพอเพียง  โดย 
นางชนิดา  เช้ือเพชร์ 

1,950.00 ร้านปัญญาพอเพียง  โดย 
นางชนิดา  เช้ือเพชร์ 

1,950.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือธงประจ าพระองคส์มเด็จพระ
นางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ 

4,413.75 เฉพาะเจาะจง ร้านทวแีสง   โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั    

4,413.75 ร้านทวแีสง   โดยนายยทุธนา  
กฤษติชยั    

4,413.75 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือธงประจ าพระองคส์มเด็จพระ
นางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ 

800.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

800.00 บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมรถดบัเพลิงตรวจ
การณ์เคล่ือนท่ีเร็ว  บท  9818  พบ 

3,980.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชยัการช่าง โดยนายศุภชยั   
ซิบเข   

3,980.00 อู่ชยัการช่าง โดยนายศุภชยั   
ซิบเข   

3,980.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรางน ้ าและฝ้า
เพดาน ศพด.บา้นดอนเทพศกัด์ิ   

22,990.00 เฉพาะเจาะจง นายประมาณ  เปล่ียนหะลี 22,990.00 นายประมาณ  เปล่ียนหะลี 22,990.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

7 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

5,640.00 ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

5,640.00 
 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาบริการรถขนถ่ายวสัดุ   17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพร  ทองพรมราช 17,500.00 นายพร  ทองพรมราช 17,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส านกัปลดั 
กองสวสัดิการสงัคม 

39,190.00 
20,000.00 

เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

39,190.00 
20,000.00 

เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

39,190.00 
20,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

16,600.00 เฉพาะเจาะจง อดิศาเวชภณัฑ ์   โดย  
นางสาวอนุสรา  นิลศรี 

16,600.00 อดิศาเวชภณัฑ ์   โดย  
นางสาวอนุสรา  นิลศรี 

16,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (เกา้อ้ี 
พลาสติกและเกา้อ้ีไมข้าเหลก็) 

23,400.00 เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

23,400.00 เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

23,400.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จา้งเหมขดุลอกวชัพืชและตน้ไม้
บริเวณหมู่ท่ี 4 ถึงหมู่ท่ี 3 

141,240.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ.พี.การโยธา 
โดยนางสาวปภาอร พรหมอกัษร 

141,240.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ.พี.การโยธา 
โดยนางสาวปภาอร พรหมอกัษร 

141,240.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จา้งเหมารถขนถ่ายวสัดุ 37,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพร  ทองพรมราช 37,500.00 นายพร  ทองพรมราช 37,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ของกองคลงั 
 

17,996.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

17,996.00 นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

17,996.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวของ
ส านกัปลดั และของกองการศึกษา 

20,295.00 
11,600.00 

เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

20,295.00 
11,600.00 

นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

20,295.00 
11,600.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จา้งเหมาเปิด – ปิด ส านกังาน   6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ตอซอ 6,500.00 นางสาววนิดา  ตอซอ 6,500.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 11,652.30 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย
ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

11,652.30 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย
ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

11,652.30 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2565 

14,076.92 เฉพาะเจาะจง บริษทัเอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
 จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,076.92 บริษทั  เอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,076.92 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2565 

100,516.02 เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

100,516.02 บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

100,516.02 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

20 จา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายเลียบคลองท่าแร้ง  
หมู่ท่ี  4 

160,000.00 วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป    
(e-bidding) 

1. บ. บอลดอนแจง ก่อสร้าง 
จ ากดั 
2. หจก. ธนภทัร รุ่งเรือง
ก่อสร้าง  

150,000.00 
 

165,300.04 

บริษทั บอลดอนแจง ก่อสร้าง  
จ ากดั 

150,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต ่าสุด 

21 จา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายเลียบคลองท่าแร้ง  
จุดสะพานคู่  หมู่ท่ี  5 – หมู่ท่ี 7 

400,000.00 วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป    
(e-bidding) 

1. บ. บอลดอนแจง ก่อสร้าง 
จ ากดั 
2. หจก. ทิพยเ์จริญซพัพลาย 
2012 
2. หจก. ธนภทัร รุ่งเรือง
ก่อสร้าง  

325,000.00 
 

385,000.00 
 

406,736.81 

บริษทั บอลดอนแจง ก่อสร้าง  
จ ากดั 

325,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต ่าสุด 

22 จา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายเลียบคลองท่าแร้ง  
หมู่ท่ี  7 

275,000.00 วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป    
(e-bidding) 

1. บ. บอลดอนแจง ก่อสร้าง 
จ ากดั 
2. หจก. ทิพยเ์จริญซพัพลาย 
2012 
2. หจก. ธนภทัร รุ่งเรือง
ก่อสร้าง  

225,000.00 
 

267,000.00 
 

291,484.33 

บริษทั บอลดอนแจง ก่อสร้าง  
จ ากดั 

225,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
และเสนอราคาต ่าสุด 

 
   (ลงช่ือ)           สมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ    ผูร้ายงาน 

                                                                                                                                                                                                 (นายสมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ) 
                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือนกนัยายน  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ5 รายการ 
จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ13รายการ 

10,920.00 
12,610.00 

เฉพาะเจาะจง บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

10,920.00 
12,610.00 

บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

10,920.00 
12,610.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้ าท่วมขงั
บริเวณบา้นนายสุรี  โตะ๊มิ  หมู่ท่ี 4 

38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  พลูเกตุ 38,000.00 นายสมบติั  พลูเกตุ 38,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบ
วาตภยั 

231.00 เฉพาะเจาะจง บา้นใหม่คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นางอญัชุลี  เร่งก าเหนิด   

231.00 บา้นใหม่คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นางอญัชุลี  เร่งก าเหนิด   

231.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จดัซ้ือพร้อมติดตั้งพว่งขา้งรถ
มอเตอร์ไซด ์พร้อมหลงัคา  

20,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่สิทธิโชคการช่าง โดย 
นายประพนัธ ์ สิทธิโชคธรรม 

17,655.00 อู่สิทธิโชคการช่าง โดย 
นายประพนัธ ์ สิทธิโชคธรรม 

800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์กองคลงั
และของส านกัปลดั 
จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์

10,000.00 
21,500.00 
21,500.00 
3,900.00 

เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

10,000.00 
21,500.00 
21,500.00 
3,900.00 

เบสเทคโนโลย ีเซอร์วสิ  โดย
นายเกียรต์ิ  ด ารงศกัด์ิ 

10,000.00 
21,500.00 
21,500.00 
3,900.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

6 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมราวกนั
ตกจุดสะพานคู่  หมู่ท่ี  5 

12,145.00 เฉพาะเจาะจง นายมานสั  กล่อมเสนาะ 12,145.00 นายมานสั  กล่อมเสนาะ 12,145.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

7 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4 รายการ 
จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  2 รายการ 
จดัซ้ือหินคลุก 

28,485.00 
3,400.00 
3,600.00 

เฉพาะเจาะจง บา้นใหม่คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นางอญัชุลี  เร่งก าเหนิด   

28,485.00 
3,400.00 
3,600.00 

บา้นใหม่คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นางอญัชุลี  เร่งก าเหนิด   

28,485.00 
3,400.00 
3,600.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 11 รายการ 
จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 
จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

3,234.00 
32,700.00 
3,600.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

3,234.00 
32,700.00 
3,600.00 

ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

3,234.00 
32,700.00 
3,600.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

9 จา้งออกแบบแปลนโครงการ
ก่อสร้าง 8 โครงการ 
จา้งออกแบบคสล.พร้อมราง ม.4 

36,620.00 
 

6,180.00 

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็จิเนียร่ิง 2000 จ ากดั 
โดยนายชุมพล  ธีรพฒันเกียรติ    

36,620.00 
 

6,180.00 

บริษทั เอน็จิเนียร่ิง 2000 จ ากดั 
โดยนายชุมพล  ธีรพฒันเกียรติ    

36,620.00 
 

6,180.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 
 

10 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้ าซอยบา้น
ผูใ้หญ่ประสิทธ์ิ หมู่ท่ี 4 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พชัรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง 
โดยนายธนชัรัตน์ หร่ิงระร่ี 

15,000.00 หจก.พชัรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง 
โดยนายธนชัรัตน์ หร่ิงระร่ี 

15,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาท าผนงักั้นน ้ าบริเวณบา้น
นายสุโก๊ด  เขียวกะแล หมู่ท่ี 3 
จา้งเหมาขดุลอกดินเลนพร้อม
วชัพืชในต าบลท่าแร้ง จ านวน 2 จุด 

9,416.00 
 

41,195.00 

เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ.พี.การโยธา 
โดยนางสาวปภาอร พรหมอกัษร 

9,416.00 
 

41,195.00 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ.พี.การโยธา 
โดยนางสาวปภาอร พรหมอกัษร 

9,416.00 
 

41,195.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 26,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภชั  ฮาร์ดแวร์ โดย 
นายทเนศ  ตั้งเจียวล้ี 

26,450.00 ร้านธนภชั  ฮาร์ดแวร์ โดย 
นายทเนศ  ตั้งเจียวล้ี 

26,450.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรีสตาร์ อินเตอร์เทค โดย
นายสุวทิย ์ พงษไ์ชยโสภณ    

4,815.00 ร้าน ทรีสตาร์ อินเตอร์เทค โดย
นายสุวทิย ์ พงษไ์ชยโสภณ    

4,815.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน  
ของส านกัปลดั จ านวน 4 รายการ 
 

26,200.00 เฉพาะเจาะจง เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

26,200.00 เตียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์  
โดยนายวชัรชยั  วรัญญสาธิต   

26,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จา้งเหมาซ่อมแซมคนัตล่ิงแม่น ้ า
เพชรบุรีบริเวณบา้นนางดวงดาว  
เพชรศรี หมู่ท่ี 6 

67,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัฤทธ์ิ  อาจเทศ 67,000.00 นายสมัฤทธ์ิ  อาจเทศ 67,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  
(ถงัขยะ) 

83,000.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

83,000.00 นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

83,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จดัซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

35,000.00 หจก.ไลออน  โทนเนอร์ 
โดยนายณฐัภรณ์  ไทยเอ้ือ 

35,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

18 จดัซ้ือครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง 

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ จ ากดั 
โดยนางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

50,000.00 บ. พรนุภาพมอเตอร์ไบค ์ จ ากดั 
โดยนางจรียพ์ร  กาญจน์กีรติ   

50,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จา้งเหมาต่ออายเุวบ็ไซด ์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุม้ โดยนางสุดา  โกยสุโข 3,000.00 ร้านตุม้ โดยนางสุดา  โกยสุโข 3,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

20  จา้งเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน  
12 รายการ 

8,729.50 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาพอเพียง  โดย 
นางชนิดา  เช้ือเพชร์ 

8,729.50 ร้านปัญญาพอเพียง  โดย 
นางชนิดา  เช้ือเพชร์ 

8,729.50 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 16,800.00 เฉพาะเจาะจง โดมทอง แอร์ &  ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์  

15,700.00 โดมทอง แอร์ &  ฮาร์ทแวร์
เซอร์วสิ   โดยนายนิรุจน์   จารีย ์  

15,700.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
จ านวน 3 คนัและเคร่ืองตดัหญา้ 

1,240.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั    1,240.00 นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั    1,240.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จา้งเหมาก าจดัขยะประจ าเดือน 
สิงหาคมและกนัยายน  2565 

14,891.51 
11,894.01 

เฉพาะเจาะจง บริษทัเอนเนอร์จี  รีพบับลิค 
 จ ากดั โดย นายประภาส   
ชอบรัมย ์ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

14,891.51 
11,894.01 

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

14,891.51 
11,894.01 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

24 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนสิงหาคมและกนัยายน
2565 

91,998.41 
100,828.67 

เฉพาะเจาะจง บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

91,998.41 
100,828.67 

บริษทัเพียวพลงังานไทย  จ ากดั  
โดยนางสาวกนกพร จารุกลุวนิช 

91,998.41 
100,828.67 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

25 จา้งเหมาเก็บค่าธรรมเนียม เก็บ ขน  
ขยะมูลฝอย ฯ  
จา้งเหมาผูช่้วยดา้นธุรการ   ฯ    
จา้งเหมาผูช่้วยดา้นธุรการ ฯ    
จา้งเหมาผูช่้วยเหลือช่าง ฯ 
 จา้งเหมาปฏิบติังานของผูท้  าหนา้ท่ี
ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก   

39,000.00 
 

39,000.00 
42,000.00 
60,000.00 
48,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายพงศเ์ทพ  นาคนคร 
 
นส.ณฐัสิมา  โคพะลงั 
นส.นริสรา  อินแฉลม้ 
นายมานิต  รอดเสม 
นส.ลาวลัย ์ วรางกลู 

39,000.00 
 

39,000.00 
42,000.00 
60,000.00 
48,000.00 

นายพงศเ์ทพ  นาคนคร 
 
นส.ณฐัสิมา  โคพะลงั 
นส.นริสรา  อินแฉลม้ 
นายมานิต  รอดเสม 
นส.ลาวลัย ์ วรางกลู 

39,000.00 
 

39,000.00 
42,000.00 
60,000.00 
48,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

26 จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล ฯ   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล  ฯ   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล ฯ   
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบลฯ  
จา้งเหมาเก็บขยะในต าบล ฯ  
จา้งเหมาขบัพร้อมดูแลรักษา
รถบรรทุกขยะชนิดอดัทา้ย ฯ 

51,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
54,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายอนุกรณ์  อ่ิมช่ืน 
นายมณเฑียร  ภุมรินทร์ 
นายสุนทร  นาคนคร 
นายสายชล  ภกัดีเตลบ็ 
นายสนัน่  นิเกต ุ
นายวโิรจน์  เขียวกะแล 

51,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
54,000.00 

นายอนุกรณ์  อ่ิมช่ืน 
นายมณเฑียร  ภุมรินทร์ 
นายสุนทร  นาคนคร 
นายสายชล  ภกัดีเตลบ็ 
นายสนัน่  นิเกต ุ
นายวโิรจน์  เขียวกะแล 

51,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
54,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

27 จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืช ฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืช ฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืช ฯ
จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืช ฯ 
จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืช ฯ   
จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืช  ฯ   
จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืช  ฯ    
จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืช ฯ   
จา้งเหมาท าความสะอาดวชัพืช ฯ   
จา้งเหมาอยูย่ามเฝ้าสถานท่ี ฯ   
จา้งเหมาปฏิบติังานท่ีใชแ้รงงานฯ 

39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
42,000.00 
30,000.00 
45,000.00 

เฉพาะเจาะจง นายกลา้  วนิิจสอน 
นายอนิรุจน์  เขียวแพร 
นายวทิวสั  นาคสุก 
นายนคัรินทร์  เพชรรอด 
นายภูศิษฐ  แดงแสง 
นายณฐัพล  เสียวชยัภูมิ 
นายเสวก  ลีอร่าม 
นายณรงคศ์กัด์ิ  บุญมาก 
นายมานสั  มีจุย้ 
นายบุญยิง่  อุดมใหญ่ 
นางสาววนิดา  ตอซอ 

39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
42,000.00 
30,000.00 
45,000.00 

นายกลา้  วนิิจสอน 
นายอนิรุจน์  เขียวแพร 
นายวทิวสั  นาคสุก 
นายนคัรินทร์  เพชรรอด 
นายภูศิษฐ  แดงแสง 
นายณฐัพล  เสียวชยัภูมิ 
นายเสวก  ลีอร่าม 
นายณรงคศ์กัด์ิ  บุญมาก 
นายมานสั  มีจุย้ 
นายบุญยิง่  อุดมใหญ่ 
นางสาววนิดา  ตอซอ 

39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
39,000.00 
42,000.00 
30,000.00 
45,000.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

28 จา้งเหมาเปิด – ปิด ส านกังาน ฯ 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา  ดวงดาว 39,000.00 นางสาวพนิดา  ดวงดาว 39,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

   (ลงช่ือ)     สมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ     ผูร้ายงาน 
                                                                                                                                                                                                 (นายสมภพ  ทิพยย์อแล๊ะ) 
                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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