
แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ�าง 
ประจําเดือน พฤษภาคม   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 6,930.-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 
จัดซื้อถ)วยรางวัล จํานวน 18 รายการ ตาม
โครงการแข3งขันกีฬาต)านยาเสพติด ครั้งที่ 13  

22,800.- บาท ตกลงราคา ร)านวรวัฒน2การค)า  ร)านวรวัฒน2การค)า 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

6 
 

จัดซื้ออุปกรณ2กีฬา จํานวน 13 รายการ  
โครงการแข3งขันกีฬาต)านยาเสพติด ครั้งที่ 13  

20,000.- บาท ตกลงราคา ร)านวรวัฒน2การค)า  ร)านวรวัฒน2การค)า 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

7 จัดซื้อชุดอัฐบริขาล โครงการจริยธรรมคุณธรรม 3,300.- บาท ตกลงราคา ร)านวรวัฒน2การค)า  ร)านวรวัฒน2การค)า 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

8 

 

 

จัดซื้อวัคซีนพร)อมอุปกรณ2 ตามโครงการรณรงค2
ปEองกันพิษสุนัขบ)า    
 
 

15,500.-บาท ตกลงราคา ร)านชนะสิทธิ์ ร)านชนะสิทธิ์ 

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

9 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟEา 
 

6,955.- บาท ตกลงราคา ร)านจงกลณีการไฟฟEา ร)านจงกลณีการไฟฟEา 
 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

10 
จ)างเหมาจัดทําปEายประชาสัมพันธ2 โครงการ
แข3งขันกีฬาต)านยาเสพติด ครั้งที่ 13  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 5,600.-บาท ตกลงราคา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟJค

มีเดียโฆษณา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟJค

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)างเหมาจัดอาหารกลางวันพร)อมเครื่องดื่มไม3มี
แอลกอฮอล2 โครงการแข3งขันกีฬาต)านยาเสพติด 
ครั้งที่ 13 

5,000.-บาท ตกลงราคา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟJค

มีเดียโฆษณา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟJค

มีเดียโฆษณา 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

 
12 

 

จ)างเหมาจัดสนามกีฬา จํานวน 3 สนาม 
โครงการแข3งขันกีฬาต)านยาเสพติด ครั้งที่ 13 

10,000.-บาท ตกลงราคา นายสุนทร  นิธิวิสุทธิ ์ นายสุนทร  นิธิวิสุทธิ ์

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

 
13 

 

จ)างเหมาจัดทําปEายไวนิลประชาสัมพันธ2 ตาม
โครงการส3งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

900.-บาท ตกลงราคา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟJค

มีเดียโฆษณา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟJค

มีเดียโฆษณา 

 

เป,นผู)เสนอราคาตาม 
ราคาที่กําหนด 

14 
 

จ)างเหมารถรับส3ง จํานวน 1 คัน ตามโครงการ
ส3งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

6,600.-บาท ตกลงราคา นายมะกอยี  เจะเตNะ นายมะกอยี  เจะเตNะ 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

15 
จ)างเหมาจัดอาหารกลางวัน อาหารว3างพร)อม
เครื่องดื่ม  ตามโครงการรณรงค2ปEองกันพิษ  
สุนัขบ)า 

3,500.-บาท ตกลงราคา นายสุวัฒน2  ทองพันธ2 นายสุวัฒน2  ทองพันธ2 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

16 
จ)างเหมาจัดทําปEายไวนิล ประชาสัมพันธ2  ตาม
โครงการรณรงค2ปEองกันพิษ  สุนัขบ)า 

900.-บาท ตกลงราคา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟJค

มีเดียโฆษณา 
ห)างหุ)นส3วนสามัญกราฟJค

มีเดียโฆษณา 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

17 
จ)างเหมาซ3อมครุภัณฑ2เครื่องตัดหญ)า รหัสพัสดุ 
422-41-0001 

1,270.-บาท 
 

ตกลงราคา นายวิโรจน2  ศรีสุข นายวิโรจน2  ศรีสุข 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

18 
จ)างเหมาซ3อมครุภัณฑ2เครื่องตัดหญ)า รหัสพัสดุ 
711-51-0002 

2,050.-บาท ตกลงราคา นายวิโรจน2  ศรีสุข นายวิโรจน2  ศรีสุข 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

 
 
 
 



 
-3- 

 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีการจัดซื้อ/  

จัดจ�าง 
ผู�เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู�ได�รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

19 
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให)กับโรงเรียนบ)านตาชี 
1/2556 

63,166.90บาท ตกลงราคา บริษัท ยะลากูNดมิลล2 จํากัด บริษัท ยะลากูNดมิลล2 จํากัด 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

20 
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให)กับศูนย2พัฒนา 
เด็กเล็ก 1/2556 

32,949.-บาท ตกลงราคา บริษัท ยะลากูNดมิลล2 จํากัด บริษัท ยะลากูNดมิลล2 จํากัด 
เป,นผู)เสนอราคาตาม 

ราคาที่กําหนด 

 
 
 
 ลงชื่อ    ภัทธิวลัย2  ดํารงกูล        ผู)จัดทํา                     ลงชื่อ      ธวัช  วาณิชวิริยะ        ผู)ตรวจสอบ         ลงชื่อ        รัตนาพร   เทพษร        ผู)รายงาน 
           ( นางภัทธิวลัย2  ดํารงกูล )         ( นายธวัช  วาณิชวิริยะ )                              ( นางสาวรัตนาพร เทพษร ) 
             ผู)ช3วยเจ)าหน)าที่ธุรการ             เจ)าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน                     ปลัดองค2การบริหารส3วนตําบลตาชี 
                                                                                   หัวหน)าสํานักปลัดฯ  
 


