
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556 

องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
 

ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

1 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน      

พฤษภาคม  2556 

2,680.00 ตกลงราคา รานสาธิต โดยนายนกุล            

ศาสตรสาธิต 

2,680.00 

 

รานสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

2,680.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายจาหลับ ม. 1            

ต.ทาแรง  

219,000.00 สอบราคา 1. หจก. เพชรบันไดอิฐ 

2. ว.รุงเรืองการคา 

218,000.00 

219,000.00 

หางหุนสวนจํากัด เพชรบันไดอิฐ  

โดยนายจรูญ  กลั้นกลืน 

218,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

3 จางเหมาจัดทําวารสาร อบต. 54,000.00 ตกลงราคา โรงพิมพเพชรบุรีออฟเซท โดย  

นายอดิศักดิ์   แสงสุข 

54,000.00 โรงพิมพเพชรบุรีออฟเซท โดย  

นายอดิศักดิ์   แสงสุข 

54,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จางเหมาตรวจสภาพรถยนต        

นั่งสวนกลาง  กค 3918  เพชรบุรี 

1,475.52 ตกลงราคา บริษัทอึ้งงวนไตอีซูซุเซลล  

จํากัด    

1,475.52 บริษัทอึ้งงวนไตอีซูซุเซลล  

จํากัด    

1,475.52 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จางเหมาจัดทําปายตามโครงการ

จัดการแขงขันกีฬาตําบลทาแรง

สัมพันธตานยาเสพติด  

500.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จัดซื้อของรางวัลสําหรับนักกีฬา

ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา

ตําบลทาแรงสัมพันธตานยาเสพติด  

500.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน  พรหมสร 500.00 นายสุวัฒน  พรหมสร 500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

7 จัดซื้อเสื้อสําหรบันักกีฬาตาม

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล

ทาแรงสัมพันธตานยาเสพติด  

26,900.00 ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ สามชัย

สปอรต 2004  โดยนายชัยรัตน  

วงศชัยสุวัฒน   

26,900.00 หางหุนสวนสามัญ สามชัย

สปอรต 2004  โดยนายชัยรัตน  

วงศชัยสุวัฒน   

26,900.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

 



-2- 
 

ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

8 จางเหมาประกอบอาหารฯตาม

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล

ทาแรงสัมพันธตานยาเสพติด  

18,830.00 ตกลงราคา นางคอเยาะ  แดงประดับ 18,830.00 นางคอเยาะ  แดงประดับ 18,830.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จางเหมาเชาเต็นท ฯ ตามโครงการ

จัดการแขงขันกีฬาตําบลทาแรง

สัมพันธตานยาเสพติด  

2,070.00 ตกลงราคา นายมนตรี  สภานุช 2,70.00 นายมนตรี  สภานุช 2,070.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 คาจัดซื้อชุดกีฬาในการจัดสงนักกีฬา

เขาแขงขันโครงการ “หามเสพยา  

กีฬาคือยาวิเศษ”    

3,900.00 ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ สามชัย

สปอรต 2004  โดยนายชัยรัตน  

วงศชัยสุวัฒน   

3,900.00 หางหุนสวนสามัญ สามชัย

สปอรต 2004  โดยนายชัยรัตน  

วงศชัยสุวัฒน   

3,900.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 คาจางเหมาประกอบอาหารในการ

จัดสงนักกีฬาเขาแขงขันโครงการ 

“หามเสพยา กีฬาคือยาวิเศษ” 

3,000.00 ตกลงราคา นางมานพ  มีจุย 3,000.00 นางมานพ  มีจุย 3,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

12 จางเหมาจัดทําปายสติ๊กเกอรติด   

ฟวเจอรบอรด 

1,400.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

1,400.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

1,400.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 

27,728.42 ตกลงราคา บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

27,728.42 บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

27,728.42 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,086.50 ตกลงราคา คลีนิกเครื่องเย็น โดยนางสาว 

จิตมาพร ประดิษฐวงศ   

2,086.50 คลีนิกเครื่องเย็น โดยนางสาว  

จิตมาพร ประดิษฐวงศ   

2,086.50 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของสํานัก

ปลัด สวนการคลัง และสวนโยธา 

62,000000 ตกลงราคา บริษัทเพชรบุรีติวเตอรไอที  

จํากัด โดยนายอรรณพ            

ศิรธรานนท 

61,900.00 บริษัทเพชรบุรีติวเตอรไอที  

จํากัด โดยนายอรรณพ  ศิรธรา

นนท 

61,900.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จางเหมาเชาเต็นทและเกาอี้โครงการ 

อบต. พบประชาชน ครั้งที่ 2 

3,900.00 ตกลงราคา นายมนตรี  สภานุช 3,900.00 นายมนตรี  สภานุช 3,900.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 7,900.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เพื่อลุง โดย

นายสุนทร   มีแสง 

7,900.00 หางหุนสวนจํากัด เพื่อลุง โดย

นายสุนทร    มีแสง 

7,900.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จางเหมาซอมแซมหลังคาที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 

1,700.00 ตกลงราคา นายเลิศศักดิ์  ชูบดินทร 1,700.00 นายเลิศศักดิ์  ชูบดินทร 1,700.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000.00 ตกลงราคา รานอุมาการไฟฟา  โดยนางสาว

อุมา  สุวรรณโน 

20,000.00 รานอุมาการไฟฟา  โดยนางสาว

อุมา  สุวรรณโน 

20,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายจาหลับ ม. 1            

ต.ทาแรง  

430,000.00 สอบราคา 1. หจก. เพชรวัฒนโยธา 

2. หจก.ใชทองเจริญพรกอสราง 

427,800.00 

428,000.00 

หางหุนสวนจํากัด เพชรวัฒนโยธา  

โดยนางสาววิไลภรณ  ชื่อเสียง   

428,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

 (ลงชื่อ)                                       ผูรายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสนห   แกวระยับ) 

                             นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 

 

 

 


