
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556 

องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
 

ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

1 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน      

กรกฎาคม  2556 

2,690.00 ตกลงราคา รานสาธิต โดยนายนกุล            

ศาสตรสาธิต 

2,690.00 

 

รานสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

2,690.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จางเหมาจัดทําปาย ตามโครงการ

เยาวชนสัมพันธรักษแมน้ําเพชรบุรี

และสิ่งแวดลอม 

500.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตร 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ตามโครงการ

เยาวชนสัมพันธฯ 

1,000.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  อาลีก็อปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส  โดย        

นายพีรวัส  อาลี 

1,000.00 หางหุนสวนจํากัด  อาลีก็อปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส  โดย         

นายพีรวัส  อาลี 

1,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จางเหมาพาหนะ ตามโครงการ

เยาวชนสัมพันธฯ 

5,500.00 ตกลงราคา นายเอกชัย  วรรณา 5,500.00 นางเอกชัย  วรรณา 5,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จางเหมาประกอบอาหาร ตาม

โครงการเยาวชนสัมพันธ ฯ 

5,000.00 ตกลงราคา นางคอเยาะ  แดงประดับ 5,000.00 นางคอเยาะ  แดงประดับ 5,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จางเหมาเรือรับ – สงเด็กนักเรียน

ตามโครงการเยาวชนสัมพันธ 

6,000.00 ตกลงราคา นางสาวปฐมพร  แพงนคร   6,000.00 นางสาวปฐมพร  แพงนคร   6,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมถุง 82,173.00 กรณีพิเศษ องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  โดย

นางวิภาณี  เรืองศิลป   

82,173.00 องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  โดย

นางวิภาณี  เรืองศิลป 

82,173.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดรับจัดสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจําหนาย 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

8 จางเหมาจัดทําปาย “คนไทยหัวใจ 

สีขาว  รวมตานยาเสพติด   

500.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานผูชวยดีน ม. 7 

ต.ทาแรง 

219,000.00 สอบราคา 1.นายสมศักดิ์  สอนขาว 

2. หจก.โอตวิศวกรโยธา 

3. หจก.ไทยเขมแข็ง 

215,500.00 

215,800.00 

216,000.00 

นายสมศักดิ์  สอนขาว 215,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดซื้อโลรางวัล   ตามโครงการ

ประกวดบานนามอง  แมน้ําลํา

คลองใสสะอาด 

4,500.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

4,500.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

4,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จางเหมากําจัดวัชพืช ขุดลอกดิน

เลนพรอมปรับ เกลี่ ย แต ง เ รี ยบ 

เหมืองรับน้ําเลียบถนนเพชรบุรี – 

บานแหลม ฝงซาย และฝงขวา   

68,700.00 ตกลงราคา นายสมหมาย  ระเริงทรัพย 68,700.00 นายสมหมาย  ระเริงทรัพย 68,700.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 

23,132.28 ตกลงราคา บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

23,132.28 บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

23,132.28 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการ

วันตนไมประจําปของชาติ 

1,400.00 ตกลงราคา นายชาญ  อุบลนอย 1,400.00 นายชาญ  อุบลนอย 1,400.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

14 จางเหมาจัดทําปายตามโครงการวัน

ตนไมประจําปของชาติ 

600.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

600.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน

และเครื่องดื่มตามโครงการวันตนไม 

4,000.00 ตกลงราคา นางคอเยาะ  แดงประดับ 4,000.00 นางคอเยาะ  แดงประดับ  เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

16 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 440.00 ตกลงราคา รานตะวัน คัลเลอรแลป โดย

นายอาทิตย     สุริยะยรรยง 

440.00 รานตะวัน คัลเลอรแลป โดย 

นายอาทิตย   สุริยะยรรยง 

440.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จางเหมาซอมแซมรถบรรทุกขยะ

ชนิดอัดทาย 

3,600.00 ตกลงราคา นายมาณู รอดเสม 3,600.00 นายมาณู  รอดเสม 3,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จัดซื้อตนเทียน ชุดสังฆทาน และ

ชุดหลอดไฟ ตามโครงการจัด

กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา 

10,000.00 ตกลงราคา ราน ส. สังฆภัณฑ  โดยนางพัชรี  

ศรีวรนาถ   

10,000.00 ราน ส. สังฆภัณฑ  โดยนางพัชรี  

ศรีวรนาถ   

10,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จัดซื้อวัสดุกอสราง 44,000.00 ตกลงราคา รุงนภายางมิกซ  โดยนายธีรวุฒิ    

ศรีอุธา      

44,000.00 รุงนภายางมิกซ  โดยนายธีรวุฒิ    

ศรีอุธา      

44,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายมิยาซาวา-บานผูชวย

ดีน ม. 7 ต.ทาแรง 

105,000.00 สอบราคา 1. ยุทธนาการคา 

2. บอลดอนแจง 

104,700.00 

105,000.00 

ยุทธนาการคา  โดยนายยุทธนา  

เรงกําเนิด 

104,700.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

 

 (ลงชื่อ)    เสนห  แกวระยบั   ผูรายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสนห   แกวระยับ) 

                             นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 

 

 

 



 


