
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556 

องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
 

ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

1 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน      

เมษายน  2556 

2,590.00 ตกลงราคา รานสาธิต โดยนายนกุล            

ศาสตรสาธิต 

2,590.00 

 

รานสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

2,590.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จางเหมาจัดทําปายเพื่อเผยแพร 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ 

3,000.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เพี่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

3,000.00 หางหุนสวนจํากัด เพี่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

3,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

3 จางเหมาซอมแซมเครื่องตัดหญา 3,200.00 ตกลงราคา รานมงคลชัย โดยนายสุจิตร   

แซค ู

3,200.00 รานมงคลชัย โดยนายสุจิตร   

แซค ู

3,200.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายขางตลาดกลาง 

ทาแรง ม. 4  ต.ทาแรง 

157,000.00 สอบราคา 1. ว. รุงเรืองการคา 

2. หจก.โอตวิศวกรโยธา 

156,000.00 

157,000.00 

ว. รุงเรืองการคา 156,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายเหมืองเจ็ก ม. 4  

 ต.ทาแรง 

219,000.00 สอบราคา 1.หจก.เอกศักดิ์  แอนด   

แอสโซซิเอส 

2. ว. รุงเรืองการคา 

 

218,000.00 

220,000.00 

หางหุนสวนจํากัด  เอกศักดิ์  

แอนด  แอสโซซิเอส  โดย

นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์ 

218,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

6 จางเหมาประกอบอาหารวางพรอม

เครื่องดื่มในการอบรมคณะกรรม

ประจําหนวยเลือกตั้งและเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกอบต. 

750.00 ตกลงราคา นางอารีวรรณ  พุทธา 750.00 นางอารีวรรณ  พุทธา 750.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

7 จางเหมาจัดทําปายและวัสดุที่ใชใน

การเลือกตั้งสมาชิก อบต. 

5,140.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

5,140.00 หางหุนสวนจํากัด  เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

5,140.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จางเหมาถายเอกสารในการเลือกตั้ง 

สมาชิกอบต. 

631.30 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด อาลีกอปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส โดยนาย

พีรวัส  อาลี 

631.30 หางหุนสวนจํากัด อาลีกอปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส โดยนาย

พีรวัส  อาลี 

631.30 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จัดซื้อแบบพิมพในการเลือกตั้ง

สมาชิกอบต. 

634.44 ตกลงราคา โรงพิมพอาสารักษาดินแดง 

กรมการปกครอง  

634.44 โรงพิมพอาสารักษาดินแดง 

กรมการปกครอง  

634.44 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 

26,467.22 ตกลงราคา บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

26,467.22 บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

26,467.22 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายเหมืองเจ็ก ม. 4  

 ต.ทาแรง 

219,000.00 สอบราคา 1.  เอกชัยการคา 

2. ว. รุงเรืองการคา 

 

194,500.00 

195,000.00 

เอกชัยการคา โดยนางชญาภา  

ผองดี   (เปนราคาหัก

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

181,776.00 

 

เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดซื้อเครื่องไทยทานตามโครงการ

จัดงานประเพณีวันสงกรานตและ

วันผูสูงอายุ  ประจําป 2556 

9,200.00 ตกลงราคา ส. สังฆภัณฑ  โดยนางพัชรี 

ศรีวรนาถ 

9,200.00 ส. สังฆภัณฑ  โดยนางพัชรี 

ศรีวรนาถ 

9,200.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จางเหมาประกอบอหารพรอม

เครื่องดื่มตามโครงการจัดงาน

ประเพณีวันสงกรานตและวัน

ผูสูงอายุ  ประจําป 2556 

70,500.00 ตกลงราคา นายสัมพันธ  วรพุฒิ 70,500.00 นายสัมพันธ  วรพุฒิ 70,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 

 



-3- 
 

ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

14 จางเหมาชุดการแสดงตามโครงการ

จัดงานประเพณีวันสงกรานตและ

วันผูสูงอายุ  ประจําป 2556 

10,000.00 ตกลงราคา นายทวี  เกลานภาพร 10,000.00 นายทวี  เกลานภาพร 10,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

15 จางเหมาจัดทําปายตามโครงการจัด

งานประเพณีวันสงกรานตและวัน

ผูสูงอายุ  ประจําป 2556 

1,100.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์  

ทองคํา 

1,100.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์  

ทองคํา 

1,100.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จางเหมาเต็นท โตะ เกาอี้ พรอมจัด

สถานที่ตามโครงการจัดงาน

ประเพณีวันสงกรานตและวัน

ผูสูงอายุ  ประจําป 2556 

9,200.00 ตกลงราคา นายมนตรี  สภานุช 9,200.00 นายมนตรี  สภานุช 9,200.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จางเหมาจัดทําปาย 7 วันอันตราย

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

600.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์  

ทองคํา 

600.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์  

ทองคํา 

600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จางเหมาขุดลอกคลองในตําบล 

ทาแรง 

95,700.00 ตกลงราคา นายสมหมาย  ระเริงทรัพย 95,700.00 นายสมหมาย  ระเริงทรัพย 95,700.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 (ลงชื่อ)     เสนห   แกวระยบั   ผูรายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสนห   แกวระยับ) 

                             นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 

 

 



 


