
สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ...มีนาคม... 25๖4...2. 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลหนองกะป ุอําเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบรุ ี

วันที่......๓๑........เดือน.....มีนาคม.......พ.ศ......25๖4... 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ  และราคา ที่ 
จัดจ้าง 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 -ค่าโครงการก่อสร้างธนาคารอาคารขยะ 
ม.4 บ้านโป่ง 
 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายสังวาล ฉวีวัน 
50,000บาท 

นายสังวาล ฉวีวัน 
50,000บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 018/2564 ลงวันที่ 8 มี.ค.64 
 
 

เฉพาะเจาะจง ๒ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (กองช่าง) 3,000 
14,430 

  3,000 
14,430 

สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด  จํากัด  17,430 
บาท 

สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด  จํากัด  17,430 
บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 064/2564 ลงวันที่ 1  มี.ค.64 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (สํานักปลัด)  

065/2564 ลงวันที่ 1  มี.ค.64 
 

๓ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,210 60,210 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเพ็ชร 60,210 
บาท 

หจก.เมืองเพ็ชร 
60,210 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 066/2564 ลงวันที่ 9  มี.ค.64 

๔ จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 8,020 8,020 เฉพาะเจาะจง ร้านไร่ใหญ่ค้าไม้ 8,020 
บาท 

ร้านไร่ใหญ่ค้าไม้ 8,020 
บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 067/2564 
(งบพมจ.) 

ลงวันที่ 9  มี.ค.64 

๕ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ่อบุญวัสดุก่อสร้าง 
12,000 บาท 

ร้านบ่อบุญวัสดุก่อสร้าง 
12,000 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 069/2564 
(งบพมจ.) 

ลงวันที่ 11  มี.ค.64 

๖ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอิคคิว 2,500 บาท ร้านอิคคิว 2,500 บาท ผู้จําหน่ายโดยตรง 068/2564 ลงวันที่ 10  มี.ค.64 

  
 
 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการน้ําโครงการ
จัดตั้งศูนย์จัดการขยะ 

3,370 3,370 เฉพาะเจาะจง ร้านบํารุงพานิช 3,370
บาท 

ร้านบํารุงพานิช 3,370
บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 070/2564 ลงวันที่ 12  มี.ค.64 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมดครงการ
พัฒนาภาษี 

3,556 3,556 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์  
3,556 บาท 

ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์  
3,556 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 071/2564 ลงวันที่ 15  มี.ค.64 

9 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับครัวเรือน
ที่ต้องกักตัวเพื่อควบคุมโรคโควิค-19 

1,973 1,973 เฉพาะเจาะจง ร้านแด๊กเบียร์วุ้น 1,973 
บาท 

ร้านแด๊กเบียร์วุ้น 
1,973 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 073/2564 ลงวันที่ 17  มี.ค.64 



-2- 

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป ที่ และราคา 

จัดจ้าง 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง 10 จัดซื้ออุปกรณ์(ตาช่าง,ตาข่าย)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะ แผนงานที่ 
3 

ร้านบํารุงพานิช 
4,975.50 บาท 

ร้านบํารุงพานิช 
4,975.50 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 074/2564 ลงวันที่ 26มี.ค.64 
 

11 จัดซื้ออุปกรณ์(โต๊ะ,เก้าอี้)โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะ แผนงานที่ 3 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเตียอาเลี้ยง
เฟอร์นิเจอร์ 10,000 
บาท 

ร้านเตียอาเลี้ยง
เฟอร์นิเจอร์ 10,000 
บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 075/2564 ลงวันที่26 มี.ค.64 
 

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้เดือดร้อนจากวาตภัย 

48,288.03 48,288.03 เฉพาะเจาะจง ร้านฮกซุ่นเฮง 
48,288.03 

ร้านฮกซุ่นเฮง 
48,288.03 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 076/2564 ลงวันที่ 30 มี.ค.64 
 

13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   
 

3,500 
 

3,500 
 

เฉพาะเจาะจง เพชรบุรีก๊อปปี๊เซ็นเตอร์  
3,500 บาท 

เพชรบุรีก๊อปปี๊เซ็นเตอร์  
3,500 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 051/2564 
 

ลงวันที่ 1 มี.ค.64 

14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
โครงการพัฒนาจดัเก็บภาษี 
 

6,350 6,350 เฉพาะเจาะจง นางรําพึง พราหมณ์ฤกษ์ 
6,350 บาท 

นางรําพึง พราหมณ์ฤกษ์ 
6,350 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 052/2564 ลงวันที่ 15 มี.ค.64 

15 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการพัฒนาจัดเก็บ
ภาษี 
 

6,350 6,350 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยเนตร สนับ
แน่น 6,350 บาท 

นางสาวนัยเนตร สนับ
แน่น 6,350 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 053/2564 ลงวันที่ 15 มี.ค.64 

๑6 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการพัฒนา
จัดเก็บภาษี 
 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพี โฆษณา 500 
บาท 

ร้านเอพี โฆษณา 500 
บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 054/2564 ลงวันที่ 15 มี.ค.64 

๑7 จ้างเหมานักการภารโรง อบต. 
 

3,870 3,870 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงธิดา  มั่งคั่ง 
3,870บาท 

นางสาวดวงธิดา  มั่งคั่ง 
3,870บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 055/2564 ลงวันที่ 16 มี.ค.64 

800 800 เฉพาะเจาะจง ๑8 จ้างจัดทําสมุดธนาคารขยะโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะ แผนงานที่ 3 

โรงพิมพ์ศรีอักษร 800 
บาท  

โรงพิมพ์ศรีอักษร 800 
บาท  

ผู้รับจ้างโดยตรง 056/2564 ลงวันที่ 26 มี.ค.64 
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