
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 
4 รายการ (ส านักปลัด) 

๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

เสนอราคา 
๒๘,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

เสนอราคา 
๒๘,๐๐๐.๐๐ 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี ๐๐๗๐/๖๔ 

ลว.๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

2 จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ จ านวน 880 ชุด 

22,880.00 22,880.00 เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์ฟารม์ชอพ 
เสนอราคา 

22,880.00 

สุราษฎร์ฟารม์ชอพ 
เสนอราคา 

22,880.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี ๐๐๗๑/๖๔ 

ลว.๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงเนิน หมูท่ี่ 
1 ต าบลบางใบไม ้

726,500.00 726,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บริษัท บิ๊กโต คอน
สตรคัช่ัน จ ากัด  

เสนอราคา 
726,500.00 

บริษัท บิ๊กโต คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด  

เสนอราคา 
726,500.00 

เพราะเป็นผู้
ชนะการ
ประกวดราคา 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0073/64 
ลว.21 มิถุนายน 2564 

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.บุญมีวัสดุภณัฑ ์จ ากัด 
เสนอราคา 

760,898.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

หจก.สุภาพรการก่อสร้าง 
เสนอราคา 

788,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.ชุมราษฎร์วศิวกร จ ากัด 
เสนอราคา 

880,000.00 
 

   



แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.ตาปีแพลนท์ จ ากัด 
เสนอราคา 

889,00๐.๐๐ 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

หจก.รุ่งทรัพย์การโยธา 

เสนอราคา 

890,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.โชคสุขชัยคอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด 

เสนอราคา 

894,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.ทุ่งกงคอนกรีต จ ากัด 

เสนอราคา 

920,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

หจก.ณัฐภัทร2559 

เสนอราคา 

930,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.พี ที ชัย ไลท์ ติ้ง แอนด์ 
อินดัสทรี จ ากัด 

เสนอราคา 

940,000.00 

   

 



แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

บ.เพชรพระบาทการโยธา 
จ ากัด 

เสนอราคา 
950,000.00 

   

4 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านปลายคลอง 1 หมู่ที่ 3 ต าบล
บางใบไม้ (ซอยอู่แอ็ด) อ าเภอเมอืงสุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

303,000.00 303,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริ
ทรัพย์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 
303,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริทรัพย์
ก่อสร้าง 

เสนอราคา 
303,000.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง 
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0074/64 
ลว.28 มิถุนายน 2564 

 


