
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
๔๑๖-๖๐-๐๐๓๕ จ านวน 1 ชุด 

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
7,800.00 

เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
7,800.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0075/64 
ลว.๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านปลาย
คลอง 2 หมู่ที่ 3 ต าบลบางใบไม ้

478,898.00 478,898.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.บุญมีวัสดุภณัฑ ์จ ากัด 
เสนอราคา 

478,898.00 

บ.บุญมีวัสดุภณัฑ ์จ ากัด 
เสนอราคา 

478,898.00 

เพราะเป็นผู้
ชนะการ
ประกวดราคา 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0076/64 
ลว.6 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บริษัท บิ๊กโต คอน
สตรคัช่ัน จ ากัด  

เสนอราคา 
483,500.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.โชคสุขชัยคอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด 

เสนอราคา 

549,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.ภัทราภรณค์อนกรีต
(1999) จ ากดั 

เสนอราคา 

549,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

หจก.ณัฐภัทร2559 

เสนอราคา 

560,000.00 
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ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.ชุมราษฎร์วศิวกร จ ากัด 
เสนอราคา 

580,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.เพชรพระบาทการโยธา 
จ ากัด 

เสนอราคา 

630,000.00 

   

3 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครภุัณฑ์ 416-56-0021 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
500.00 

เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
500.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0077/64 
ลว.21 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

4 จัดจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณทางเขา้ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ใบไม้และบริเวณแนวรั้วที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลมิพล ศรรีักษ ์
เสนอราคา 

 

นายเฉลมิพล ศรรีักษ ์
เสนอราคา 

 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0078/64 
ลว.21 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

5 จัดจ้างซ่อมครุภณัฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

12,340.00 12,340.00 เฉพาะเจาะจง เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 

12,340.00 

เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 

12,340.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 00๗๙/๖๔  
ลว.22 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

6 จัดซื้อถุงด า โครงการเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
1,050.00 

เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
1,050.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0080/64 
ลว.23 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

7 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ี
พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก 

เสนอราคา 
480.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ี
พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก 

เสนอราคา 
480.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0081/64 
ลว.23 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

8 จัดซื้อน้ าดื่มโครงการเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
1,050.00 

เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
1,050.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0082/64 
ลว.23 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 


