
แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ�าง 
ประจําเดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 

หน%วยงาน  องค'การบริหารส%วนตําบลตาชี 
 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีการจัดซื้อ/ 

จัดจ�าง 
ผู�เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู�ได�รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะ ๑,๔๐๐.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโก)รีเทล บริษัทซัสโก)รีเทล 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

๒ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนต2ส3วนกลาง 3,600.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโก)รีเทล บริษัทซัสโก)รีเทล 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

3 จัดซื้อวัสดุหนังสือพิมพ2 ให)กับหมู3บ)าน 1,550.- บาท ตกลงราคา นายนิพนธ2  แสงฉาย นายนิพนธ2  แสงฉาย 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

4 จัดซื้อวัสดุหนังสือพิมพ2 ให)กับ อบต. 620.- บาท ตกลงราคา นายนิพนธ2  แสงฉาย นายนิพนธ2  แสงฉาย 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

5 จัดซื้อชุดนักกีฬา ตามโครงการวันท)องถิ่นไทย 16,200.- บาท ตกลงราคา ร)านวรกรพาณิชย2 ร)านวรกรพาณิชย2 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

6 
 
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (งานแผน) 
 

2,471.- บาท ตกลงราคา ร)านบ)านเครื่องเขียน ร)านบ)านเครื่องเขียน 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

7 
จัดซื้อกระเช)าของขวัญ  จํานวน 2 ชุด ตาม
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ3มสตรี 

2,500.- บาท ตกลงราคา ร)านบ)านเครื่องเขียน  ร)านบ)านเครื่องเขียน 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

8 

 

 

จ)างเหมาต3อสัญญาเว็บไซต2 
 
 

10,000.-บาท ตกลงราคา 
บ.ไทยอินฟอร2เมชั่นซัลเทม 

จํากัด 
บ.ไทยอินฟอร2เมชั่นซัลเทม 

จํากัด 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

9 

 

จ)างเหมาจัดอาหารกลางวันพร)อมเครื่องดื่ม
โครงการวันท)องถิ่นไทย 
 

5,400.- บาท ตกลงราคา นางอนงค2  พุธสุขขี นางอนงค2  พุธสุขขี 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

10 
จ)างเหมาจัดทําปMายไวนิลประชาสัมพันธ2
โครงการเวทีประชาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

900.-บาท ตกลงราคา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟNค

มีเดียโฆษณา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟNค

มีเดียโฆษณา 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 



 
- ๒ –  

 
 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีการจัดซื้อ/  

จัดจ�าง 
ผู�เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู�ได�รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

๑๑ 

 

จ)างเหมาจัดอาหารว3างพร)อมเครื่องดื่ม โครงการ
เวทีประชาคม  
 

4,000.-บาท ตกลงราคา นางอนงค2  พุธสุขขี นางอนงค2  พุธสุขขี 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

 
12 

 
จ)างเหมาซ3อมระบบไฟฟMาประปา 5,050.-บาท ตกลงราคา นายจรูญ  เพ็ชรเล็ก นายจรูญ  เพ็ชรเล็ก 

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

 
13 

 

จ)างเหมาจัดรายการเที่ยงนี้ที่ อบต. จํานวน 6 
เดือนๆ ละ 4,000.-บาท 

24,000.-บาท ตกลงราคา นางสนธยา  ไชยทิตย2 นางสนธยา  ไชยทิตย2 

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

 
14 

 
จ)างเหมาประกอบอาหาร ศพด. 56,420.-บาท ตกลงราคา นางทอง  ช3วยเฉลิมชัย นางทอง  ช3วยเฉลิมชัย 

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

 
15 

 

จ)างเหมาเก็บค3าน้ําประปาและค3าขยะมูลฝอย 
จํานวน 6 เดือนๆ ละ 3,000.-บาท 

18,000.-บาท ตกลงราคา นางจันทนา  ชูไชย นางจันทนา  ชูไชย 

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

 
16 

 
จ)างเหมาจัดทําปMายไวนิล ทูลกระหม3อมหญิงฯ 800.-บาท ตกลงราคา 

ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟNค
มีเดียโฆษณา 

ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟNค
มีเดียโฆษณา 

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

 
17 

 

จ)างเหมารถรับส3งกลุ3มสตรีตําบลตาชี โครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ3มสตรีตําบลตาชี  

28,000.-บาท ตกลงราคา ร)านรุ3งจําลองทัวร2 ร)านรุ3งจําลองทัวร2 

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีการจัดซื้อ/  

จัดจ�าง 
ผู�เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู�ได�รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

๑9 

 

จ)างเหมาจ)างเหมาจัดทําปMายไวนิล
ประชาสัมพันธ2วันสตรีโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ3มสตรีตําบล
ตาชี  
 

900.-บาท ตกลงราคา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟNค

มีเดียโฆษณา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟNค

มีเดียโฆษณา 

 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

 
20 

 
จ)างเหมาติดตั้งซุ)มประตูพระเกียรติสําเร็จรูป 1,025,000.-บาท ตกลงราคา 

บ.สยามเทคกรุTป 999
จํากัด 

บ.สยามเทคกรุTป 999 
จํากัด 

 
วิธีพิเศษ 

 
21 

 
จัดซื้อวิทยุเครื่องรับ-ส3ง วิทยุ 86,991.-บาท ตกลงราคา ร)านรัชสื่อสาร ร)านรัชสื่อสาร 

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

 
 
    ลงชื่อ       ภัทธวิัลย2  ดํารงกูล      ผู)จัดทํา           ลงชื่อ        อภิฤดี สวุรรณกุล       ผู)ตรวจสอบ         ลงชื่อ         รัตนาพร เทพษร        ผู)รายงาน 
           ( นางภัทธิวลัย2  ดํารงกูล )           ( นางสาวอภิฤดี สุวรรณกุล )                              ( นางสาวรัตนาพร เทพษร ) 
             ผู)ช3วยเจ)าหน)าที่ธุรการ                นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน                                ปลัดองค2การบริหารส3วนตําบลตาชี 
                                                                                      หวัหน)าสํานักปลัดฯ  
 
 


