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

ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย
สรุป 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจ าภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

228,735.00 228,735.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมนครปฐม 
จ ากัด 

เสนอราคา 
228,735.00 

สหกรณ์โคนมนครปฐม 
จ ากัด 

เสนอราคา 
228,735.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0016/65 
ลว.8 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

2 จัดจ้างเหมาท าป้ายไวนลิส าหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ 
จ านวน 2 รายการ 

18,240.00 18,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ี
พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก 

เสนอราคา 
18,240.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ี
พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก 

เสนอราคา 
18,240.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0017/65 
ลว.10 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

3 จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา และนายก อบต.บาง
ใบไม้ จ านวน 2 รายการ 

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
1,750.00 

เทียนโชค เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
1,750.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0018/65 
ลว.10 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

4 จัดจ้างเหมาท าฉากกัน (โควิด 19) 
ส าหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บางใบไม ้

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิศักดิ์ รัชชะ 
เสนอราคา 
8,000.00 

นายภูมิศักดิ์ รัชชะ 
เสนอราคา 
8,000.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0019/65 
ลว.10 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า อาคารที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ใบไม ้

18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย พรหมจันทร์
เสนอราคา 

18,900.00 

นายสิทธิชัย พรหมจันทร์
เสนอราคา 

18,900.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0020/65 
ลว.10 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น สฎ.ถ.96-015 ซอยบ้าน
ปลายคลอง 2 หมู่ที่ 3 ต าบลบาง
ใบไม้ อ าเภอเมือสรุาษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี

1,510,000.00 1,519,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท ทุ่งกงคอนกรีต 
จ ากัด 

เสนอราคา 
1,510,000.00 

บริษัท ทุ่งกงคอนกรีต 
จ ากัด 

เสนอราคา 
1,510,000.00 

เพราะเป็นผู้ชนะ
การประกวด
ราคา 

สัญญาจ้างเลขท่ี 0021/65 
ลว.18 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
รุ่งทรัพย์การโยธา 

เสนอราคา 
1,513,000.00 

   



 
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธาน ี
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 
ล าดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกโดย

สรุป 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท ปิ่นรักอินเตอร์
เนช่ันแนลคอนสตรัคชั่น 

จ ากัด 
เสนอราคา 

1,518,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท ตาปีแพลนท์ จ ากัด 
เสนอราคา 

1,519,000.00 

   

    ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท ภัทราภรณ์
คอนกรีต (1999) จ ากัด 

เสนอราคา 
1,515,000.00  

   

7 จัดจ้างเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้าฉุกเฉิน และ
ไฟฟ้าส่องสว่าง ส าหรับใช้ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ 
ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ใบไม ้

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชื่น มีค า 
เสนอราคา 
4,500.00 

นายบุญชื่น มีค า 
เสนอราคา 
4,500.00 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

สัญญาจ้างเลขท่ี 00022/65 
ลว.26 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

 


