
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556 

องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
 

ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

1 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน      

มิถุนายน  2556 

2,600.00 ตกลงราคา รานสาธิต โดยนายนกุล            

ศาสตรสาธิต 

2,600.00 

 

รานสาธิต  โดยนายนกุล     

ศาสตรสาธิต 

2,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมถุง 49,303.80 กรณีพิเศษ องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  โดย

นางวิภาณี  เรืองศิลป   

49,303.80 องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  โดย

นางวิภาณี  เรืองศิลป 

49,303.80 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และไดรับจัดสรรสิทธิ

พื้นที่ในการจําหนาย 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํายา

ดมสมุนไพรสกุล ร. 5ตามโครงการ

ฝกอาชีพใหกับผูสูงอายุและผูพิการ 

9,000.00 ตกลงราคา ฤติมา ฟลาวเวอร โดยนางฤติมา  

กิจศิรศิริ   

9,000.00 ฤติมา ฟลาวเวอร โดยนางฤติมา  

กิจศิรศิริ   

9,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

4 จางเหมาประกอบอาหารวางพรอม

เครื่องดื่มและอาหารกลางวันพรอม

เครื่องดื่ม ตามโครงการฝกอาชีพฯ 

6,800.00 ตกลงราคา นางคอเยาะ  แดงประดับ 6,800.00 นางคอเยาะ  แดงประดับ 6,800.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

5 จางเหมาจัดทําปาย  ตามโครงการ

ฝกอาชีพ ฯ 

600.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

600.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

6 จางเหมาจัดทําปายตามโครงการ

เสริมสรางครอบครัวอบอุนเพิ่มพูน

ศักยภาพความเข็มแข็งชุมชน   

500.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

7 จางเหมาประกอบอาหารวางพรอม

เครื่องดื่มและอาหารกลางวันพรอม

เครื่องดื่ม ตามโครงการเสริมสราง

ครอบครัวอบอุน ฯ 

10,500.00 ตกลงราคา นางคอเยาะ  แดงประดับ 10,500.00 นางคอเยาะ  แดงประดับ 10,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ตามโครงการ

เสริมสรางครอบครัวอบอุน ฯ 

400.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด อาลีกอปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส 

400.00 หางหุนสวนจํากัด อาลีกอปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส 

400.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

9 จางเหมาจัดทําปาย ตามโครงการ

เยาวชนวัยใส รักดี ไมมีเสพ ไมมี

ทอง  ใสใจชุมชน 

500.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์ 

ทองคํา 

500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามโครงการ

เยาวชนวัยใส รักดี ฯ 

1,880.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด อาลีกอปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส 

1,880.00 หางหุนสวนจํากัด อาลีกอปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส 

1,880.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

11 คาจางเหมาประกอบอาหารวาง

พรอมเครื่องดื่มตามโครงการ

เยาวชนวัยใส รักดี ฯ 

2,250.00 ตกลงราคา นางคอเยาะ  แดงประดับ 2,250.00 นางคอเยาะ  แดงประดับ 2,250.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

12 จางเหมารถรับ –สงนักเรียน เชา

โตะกลมพรอมเกาอี้และจัดสถานที่ 

ตามโครงการเยาวชนวัยใส รักดีฯ 

1,270.00 ตกลงราคา นายไพบูลย  แดงประดับ 1,270.00 นายไพบูลย  แดงประดับ 1,270.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

13 จางเหมาซอมแซมรถลากของของ

องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 

1,300.00 ตกลงราคา นายยุทธนา  เอมกลม 1,300.00 นายยุทธนา  เอมกลม 1,300.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

14 จางเหมาซอมแซมซุมเฉลิมพระ

เกียรติทางเขาศูนยสาธิต ฯ ม. 7 

60,000.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

60,000.00 หางหุนสวนจํากัด  เพื่อลุง  โดย

นายสุนทร  มีแสง 

60,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

15 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

29,400.00 ตกลงราคา ศรีพงษภัณฑ  โดยนายธวัชชัย  

วิริยะ   

29,400.00 ศรีพงษภัณฑ  โดยนายธวัชชัย  

วิริยะ   

29,400.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

16 จัดซื้อวัสดุกอสราง(วาตภัย) 810.00 ตกลงราคา รานสงวนศิลป  โดยนางศิริกุล  

แซโก     

810.00 รานสงวนศิลป  โดยนางศิริกุล  

แซโก     

810.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

17 จางเหมาขุดลอกวัชพืชบริเวณคลอง

ตนไทร ม. 1 

5,400.00 ตกลงราคา นายชาญ  ออนละออ 5,400.00 นายชาญ  ออนละออ 5,400.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

18 จางเหมาประกอบอาหารวางพรอม

เครื่องดื่มและอาหารกลางวันพรอม

เครื่องดื่มในการประชุมสภาฯ 

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

ประกอบอาชีพโดยตรง 

19 จางเหมาซอมแซมเครื่องกระจาย

เสียงทางไกลอัตโนมัติ ม. 3และ 6 

8,051.75 ตกลงราคา รานสุชาติการไฟฟา โดย 

นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

8,051.75 รานสุชาติการไฟฟา โดย 

นายสุชาติ  ปุญญธรรม 

8,051.75 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

20 จางเหมาจัดทําปายตามโครงการ

ครอบครัวเขมแข็งปลอดยาเสพติด 

600.00 ตกลงราคา รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์  

ทองคํา 

600.00 รานเสนศิลป  โดยนายเริงศักดิ์  

ทองคํา 

600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

21 จัดซื้อวัสดุตามโครงการครอบครัว

เขมแข็งปลอดยาเสพติด 

1,800.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด อาลีกอปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส 

1,800.00 หางหุนสวนจํากัด อาลีกอปป

เซ็นเตอร  เซอรวิส 

1,800.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

22 จางเหมาพาหนะตามโครงการ

ครอบครัวเขมแข็งปลอดยาเสพติด 

12,000.00 ตกลงราคา นายเอกชัย  วรรณา 12,000.00 นายเอกชัย  วรรณา 12,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

23 จางเหมาประกอบอาหารวางพรอม

เครื่องดื่มและอาหารกลางวันพรอม

เครื่องดื่มตามโครงการครอบครัว

เขมแข็งปลอดยาเสพติด 

12,000.00 ตกลงราคา นางคอเยาะ  แดงประดับ 12,000.00 นางคอเยาะ  แดงประดับ 12,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

24 จัดซื้อวัสดุกอสราง 48,400.00 ตกลงราคา ว. รุงเรืองการคา  โดยนายวินัย 

เมงเตี๋ยน    

48,400.00 ว. รุงเรืองการคา  โดยนายวินัย 

เมงเตี๋ยน    

48,400.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

25 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 

21,824.55 ตกลงราคา บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

21,824.55 บริษัทเพียวพลังงานไทย  จํากัด  

โดยนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 

21,824.55 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายไรผัก ม. 1  ต.ทาแรง  

380,000.00 สอบราคา 1. หจก. จันทรโชต  เพชรบุรี 

2. หจก.โอตวิศวกรโยธา 

373,000.00 

373,800.00 

หางหุนสวนจํากัด จันทรโชต

เพชรรบุรี  โดยนายสุเทพ  

 จันทรโชต   

373,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายมัสยิดซีรอยุดดีน    

ม. 2  ต.ทาแรง  

229,000.00 สอบราคา 1. หจก.โอตวิศวกรโยธา 

2. หจก.ไทยเขมแข็ง 

225,800.00 

374,000.00 

หางหุนสวนจํากัด โอตวิศวกร

โยธา  โดยนางสาวอุฬาริกา 

  อาจหาญ   

225,800.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

28 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้ง

โตะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 

4  เครื่อง 

104,000.00 สอบราคา 1. รานเบสเทคโนโลยี เซอรวิส 

2. รานตุม 

3. รานคอมโปร 

4. หจก.เมืองเพชรอีเลคตริก 

5. รานฮอทโซนคอมพิวเตอร 

70,800.00 

71,600.00 

81,000.00 

89,760.00 

98,000.00 

รานเบสเทคโนโลยี เซอรวิส 

โดยนายเกียรติ์  ดํารงศักดิ์ 

70,800.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

29 จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล

อัตโนมัติ ฯ ม. 4 

77,840.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัดโชคสุชาติ

คอมมูนิเคชั่น แอนด เซอรวิส 

โดยนายสุชาติ   ปุญญธรรม 

77,780.00 หางหุนสวนจํากัดโชคสุชาติ

คอมมูนิเคชั่น แอนด เซอรวิส 

โดยนายสุชาติ   ปุญญธรรม 

77,780.00 เปนผูมีคุณสมบัติและ

ประกอบอาชีพโดยตรง 
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ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจาง 

วงเงิน 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผล 
ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา 

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายจาหลับ ม. 1   

ต.ทาแรง  

290,000.00 สอบราคา 1. หจก. เทพกาญจนาเพชรบุรี

กอสราง 

2. ว.รุงเรืองการคา 

289,000.00 

291,000.00 

หางหุนสวนจํากัด  เทพกาญจนา

เพชรบุรี  โดยนายปยชาติ   

พจนศิลป   

289,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติ

ประกอบอาชีพโดยตรง 

และเสนอราคาต่ําสุด 

 

 (ลงชื่อ)  เสนห  แกวระยับ   ผูรายงาน 

                                                                                                                                                                                                                   (นายเสนห   แกวระยับ) 

                             นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


