
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา 

1 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 800.00 เฉพาะเจาะจง บา้นใหม่คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นางอญัชุลี  เร่งก าเหนิด   

800.00 บา้นใหม่คา้วสัดุก่อสร้าง  โดย
นางอญัชุลี  เร่งก าเหนิด   

800.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 
ซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ขขว525 

650.00 
350.00 

เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั    650.00 
350.00 

นายสุรศกัด์ิ  หลุ่มวสิยั    650.00 
350.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จดัซ้ือวสัดุจราจร 24,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองซพัพลาย โดย 
นายไพโรจน์  แพกญุชร 

24,590.00 ร้านเมืองทองซพัพลาย โดย 
นายไพโรจน์  แพกญุชร 

24,590.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถดบัเพลิงตรวจ
การณ์เคล่ือนท่ีเร็ว 

4,171.93 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จ ากดั   

4,171.93 บริษทั อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล ์
จ ากดั   

4,171.93 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จดัซ้ือน ้ ากรดเกลือ 

7,200.00 
510.00 

เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

7,200.00 
510.00 

ร้านอรุณไฟฟ้า– ก่อสร้าง  โดย
นางพรทิพา  ปรีชาธนโชติ 

7,200.00 
510.00 

เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์
นัง่ส่วนกลาง กค 3918 เพชรบุรี 

38,980.00 เฉพาะเจาะจง อู่สรรเสริญ  โดยนายวนัเพญ็   
สรรเสริญ 

38,980.00 อู่สรรเสริญ  โดยนายวนัเพญ็   
สรรเสริญ 

38,980.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั
ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,621.50 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย
ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

2,621.50 ร้านโชคอนนัตพ์าณิชย ์ โดยนาย
ธวชัชยั  รุ่งอภิญญา   

2,621.50 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จา้งเหมาซ่อมเซมเล่ือยยนตแ์ละ
เคร่ืองตดัหญา้ 

1,550.00 เฉพาะเจาะจง อู่มาณู โดยนายมาณู  รอดเสม 1,550.00 อู่มาณู โดยนายมาณู  รอดเสม 1,550.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จา้งเหมาจดัท ากรอบใบ
ประกาศนียบตัร 

300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซิน  โดยนายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์    

300.00 ร้านซิน  โดยนายนาว ี  
มาศวจิิตรวงศ ์    

300.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

10 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 75,749.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

75,749.00 บ. เพชรชมภูพนัธ์ุ  จ ากดั โดย 
นส.มรกต  เพชรชมพพูนัธ์ุ 

75,749.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จา้งเหมาซ่อมแซมลานคา้ชุมชน
และศูนยแ์สดงจ าหน่ายสินคา้ 

23,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชู  ล าดบัมาก 23,200.00 นายบุญชู  ล าดบัมาก 23,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้น 
ผูช่้วยดีน  หมู่  7 

127,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง โดยนายธรกร  
สมเคราะห์ 

90,000.00 หจก. โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง โดยนายธรกร  
สมเคราะห์ 

90,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 ซ่อมแซมถนนคสล.สายเหมืองเจ๊ก 
หมู่ 6 

152,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง โดยนายธรกร  
สมเคราะห์ 

152,000.00 หจก. โชควาสนาบา้นแหลม
ก่อสร้าง โดยนายธรกร  
สมเคราะห์ 

152,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 ก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียน
บา้นคลองมอญ หมู่  3 

277,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พชัรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง 
โดยนายธนชัรัตน์  หร่ิงระร่ี 

268,000.00 หจก.พชัรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง 
โดยนายธนชัรัตน์  หร่ิงระร่ี 

268,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลอง
ท่าแร้ง  หมู่  4 

116000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พชัรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง 
โดยนายธนชัรัตน์  หร่ิงระร่ี 

110,000.00 หจก.พชัรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง 
โดยนายธนชัรัตน์  หร่ิงระร่ี 

110,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นนายพล 
วงศพ์านิช  หมู่ 5 

98,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แหวนวฒันา  99  จ ากดั 
โดยนายชนินทร์  จนัทร์เขียว 

96,000.00 บ.แหวนวฒันา  99  จ ากดั 
โดยนายชนินทร์  จนัทร์เขียว 

96,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 ก่อสร้างถนนคสล.สายสามง่าม 
(บา้นนายสวงิ มงคล ) หมู่ 2 

362,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แหวนวฒันา  99  จ ากดั 
โดยนายชนินทร์  จนัทร์เขียว 

342,000.00 บ.แหวนวฒันา  99  จ ากดั 
โดยนายชนินทร์  จนัทร์เขียว 

342,000.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ า 2,889.00 เฉพาะเจาะจง มงคลชยั   โดยนายประสิทธ์ิพร  
แซ่คู   

2,889.00 มงคลชยั   โดยนายประสิทธ์ิพร  
แซ่คู   

2,889.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 11,311.00 เฉพาะเจาะจง นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

11,311.00 นครินทร์การคา้  โดย 
นายนครินทร์  แสงเจริญ 

11,311.00 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จา้ง 
ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา 

เหตุผล 

20 จดัซ้ืออาหารเสริม  (นม)  เดือน  
ธ.ค. 65 – พ.ค. 66 

466,820.90 เฉพาะเจาะจง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

466,820.90 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี  โดย นส.ชุติมา  
คุณชยัวฒันกิจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) 

466,820.90 เป็นผูมี้คุณสมบติัและ
ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


