
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมพัฒนา
ซอย 1 หมู่ที่ 3 ต าบลบางใบไม้  

1,992,000.00 ๑,๙๐๒,๐๐๐.๐๐ วิธีคัดเลือก บริษัท บิ๊กโต คอน
สตรคัช่ัน จ ากัด 

เสนอราคา 
1,901,000.00  

บริษัท บิ๊กโต คอน
สตรคัช่ัน จ ากัด 

เสนอราคา 
1,901,000.00  

เพราะเป็นผู้ชนะ
โดยวิธีคัดเลือก 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0008/65 
ลว.5 ตลุาคม ๒๕๖4 

     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริ
ทรัพย์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 
1,901,850.00 

 

   

     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ 
รพีพัฒน์การโยธา 

เสนอราคา 
1,980,000.00 

 

   

     บริษัท ตาปีแพลนท์ จ ากัด
เสนอราคา 

1,988,000.00 
 

   

     บริษัท วจีราคอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด 

เสนอราคา 
1,987,000.00  

   

 
 
 
 
 



แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

2 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธส์ าหรับ
โครงการจดัการเลือกตั้ง จ านวน 10 
รายการ 

66,400.00 66,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ี
พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก

เสนอราคา 
66,400.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ี
พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก

เสนอราคา 
66,400.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0009/65 
ลว.5 ตลุาคม ๒๕๖4 

3 จัดจ้างจัดท าป้ายไวนลิพร้อมตดิตั้ง
เพื่อประชาสมัพันธ์รับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ี
พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก

เสนอราคา 
2,880.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ี
พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก

เสนอราคา 
2,880.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 00010/65 
ลว.11 ตลุาคม ๒๕๖4 

4 จัดจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ากล้อง
วงจรปิด 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซีทีวี  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 
4,000.00 

บริษัท ซีซีทีวี  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 
4,000.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 00011/65 
ลว.26 ตลุาคม ๒๕๖4 

5 จัดจ้างท าแบบพิมพ์ส าหรับการ
เลือกตั้ง และคู่มือประชาชนส าหรบั
ประชาสมัพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก
สภาและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

49,910.00 49,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเส้นสีกราฟฟิค 
เสนอราคา 

49,910.00 
 
 

ร้านเส้นสีกราฟฟิค 
เสนอราคา 

49,910.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 00012/65 
ลว.27 ตลุาคม ๒๕๖4 

6 จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายก องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางใบไม้ จ านวน 
42 รายการ 

38,323.00 38,323.00 เฉพาะเจาะจง เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 

38,323.00  
 

เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 

38,323.00  
 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 00013/65 
ลว.12 ตลุาคม ๒๕๖4 

7 จัดจ้างท าตราประทับบนบตัรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายก องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางใบไม้ จ านวน 2 
อัน 

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป ์
เสนอราคา 
700.00 

ร้านเอกศิลป ์
เสนอราคา 
700.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 00014/65 
ลว.28 ตลุาคม ๒๕๖4 

 



แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

8 จัดจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณถนน
ทางเข้าที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางใบไม้ถึงถนนสายทางหลวง
ชนบท 2007 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลมิพล ศรรีักษ ์
เสนอราคา 
3,000.00 

นายเฉลมิพล ศรรีักษ์
เสนอราคา 
3,000.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 00015/65 
ลว.29 ตลุาคม ๒๕๖4 

 


