
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2556 

องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
 

ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

1 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน      

มีนาคม  2556 

2,690.00 ตกลงราคา รานสาธิต โดยนายนกุล            

ศาสตรสาธิต 

2,690.00 

 

รานสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

2,690.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จางเหมาประกอบอาหารวางพรอม

เครื่องดื่มและอาหารกลางวันพรอม

เครื่องดื่มในการประชุมสภาฯ 

2,250.00 ตกลงราคา นางอารีวรรณ  พุทธา 2,250.00 นางอารีวรรณ  พุทธา 2,250.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมถุงและ

นมกลอง 

 

82,173.00 

256,258.50 

กรณีพิเศษ องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  โดย

นางวิภาณี  เรืองศิลป   

82,173.00 

256,258.50 

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  โดย

นางวิภาณี  เรืองศิลป 

82,173.00 

256,258.50 

เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดรับจัดสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจําหนาย 

4 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 

25,778.19 ตกลงราคา บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

25,778.19 บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

25,778.19 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จางเหมาจัดทําปายตามโครงการ

อบต.พบประชาชน   

500.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จางเหมาประกอบอาหารตาม

โครงการ อบต.พบประชาชน 

12,500.00 ตกลงราคา นางอารีวรรณ  พุทธา 12,500.00 นางอารีวรรณ  พุทธา 12,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จัดซื้อวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาและ

ยาฉีดคุมกําเนิดตามโครงการอบต.

พบประชาชน 

9,000.00 ตกลงราคา รานเพชรตะวันพาณิชย  โดย

นายสุริยา  แคนคุม   

9,000.00 รานเพชรตะวันพาณิชย  โดยนาย

สุริยา  แคนคุม   

9,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

8 จางเหมาประกอบอาหารตาม

โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการ

และการสัมมนาแผนลงทุนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานระบบคมนาคม

ขนสง ฯ 

900.00 ตกลงราคา นางอารีวรรณ  พุทธา 900.00 นางอารีวรรณ  พุทธา 900.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จางเหมารถตูโดยสารไมประจําทาง

ตามโครงการศึกษาดูงานนิทรรศการ

และการสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาฯ 

3,000.00 ตกลงราคา นายเจริญ  ชอกระทุม 3,000.00 นายเจริญ  ชอกระทุม 3,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 31,000.00 

 

ตกลงราคา รานเบสเทคโนโลยี เซอรวิส  

โดยนายเกียรติ์  ดํารงศักดิ์ 

31,000.00 

 

รานเบสเทคโนโลยี เซอรวิส  

โดยนายเกียรติ์  ดํารงศักดิ์ 

31,000.00 

 

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 จัดซื้อกลองพลาสติกใสเอกสาร

แบบมีลอ   

3,200.00 ตกลงราคา รานเพชรตะวันพาณิชย  โดย

นายสุริยา  แคนคุม   

3,200.00 รานเพชรตะวันพาณิชย  โดย

นายสุริยา  แคนคุม   

3,200.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

12 จางเหมาจัดทําปายตามโครงการ

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

อบต. ประจําป 2556 

600.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

600.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จางเหมาพาหนะตามโครงการ

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

อบต. ประจําป 2556 

60,000.00 ตกลงราคา นางสุพาณี  ใยมา 60,000.00 นางสุพาณี ใยมา 60,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

14 จางเหมาประกอบอาหารวางพรอม

เครื่องดื่มและอาหารกลางวันพรอม

เครื่องดื่มตามโครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ 

9,600.00 ตกลงราคา นางคอเยาะ  แดงประดับ 9,600.00 นางคอเยาะ  แดงประดับ 9,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จัดซื้อของสมนาคุณะตามโครงการ

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพฯ 

1,000.00 ตกลงราคา นางจําลอง  นาคนคร 1,000.00 นางจําลอง  นาคนคร 1,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน 69,565.00 ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ สามชัย

สปอรต  2004  โดยนายชัยรัตน 

วงศชัยสุวัฒน    

69,565.00 หางหุนสวนสามัญ สามชัย

สปอรต  2004  โดยนายชัยรัตน 

วงศชัยสุวัฒน    

69,565.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็กบริเวณบานนายอุน  

นาคนคร หมู 1  

50,000.00 ตกลงราคา นายสุชัย  โคพลัง 44,000.00 นายสุชัย  โคพลัง 44,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 โครงการกอสรางถนนหินผุหินคลุก

สายนายบานบุญสง  นาคนคร หมู 1 

56,600.00 ตกลงราคา นายวินัย  เมงเตี๋ยน 56,000.00 นายวินัย  เมงเตี๋ยน 56,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 (ลงชื่อ) นายเสนห  แกวระยับ  ผูรายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสนห   แกวระยับ) 

                             นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 

 

 



 

 

 

 

 


