
สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ...ธนัวาคม... 25๖3...4. 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลหนองกะป ุอําเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบรุ ี

วันที่...... ๓๑........เดือน.....ธนัวาคม.......พ.ศ......25๖3... 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ และราคา ที่ 
จัดจ้าง 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6,370 
 

6,370 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการค้า 6,370 
บาท 

ร้านรุ่งเรืองการค้า 6,370 
บาท 

024/2564 ลงวันที่  2 ธ.ค. 63 
 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  
จํากัด 3,000 บาท 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  
จํากัด 3,000 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 022/2564 ลงวันที่  1 ธ.ค.63 เฉพาะเจาะจง 3,000 
 

11,120 

3,000 
 

11,120 

๒ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ธ.ค.63 (กองช่าง) 
 
023/2564 

  
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  
จํากัด 11,120บาท 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  
จํากัด 11,120บาท 

ลงวันที่ 1 ธ.ค.63 เฉพาะเจาะจง ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ธ.ค.63 (สํานักปลัด) 
 

เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง ๓ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง กค 1672 
พบ. 

1,550 
 

1,550 
 

ร้าน N R ณรงค์เซอร์วิส 
1,550 บาท 

ร้าน N R ณรงค์เซอร์วิส 
1,550 บาท 

025/2564 ลงวันที่  2 ธ.ค.63 
 

๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด) 1,126 1,126 เฉพาะเจาะจง ผู้จําหน่ายโดยตรง ร้านสมพงษ์ บุตรจันทร์  
1,126บาท 

ร้านสมพงษ์ บุตรจันทร์  
1,126บาท 

027/2564 ลงวันที่  8 ธ.ค. 63 

ผู้จําหน่ายโดยตรง ๕ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 10,740 10,740 เฉพาะเจาะจง ร้านเบส เทคโนโลยีเซอร์วิส 
10,740 บาท 

ร้านเบส เทคโนโลยีเซอร์วิส 
10,740 บาท 

026/2564 ลงวันที่ 4 ธ.ค.63 
 

๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 8,560 8,560 เฉพาะเจาะจง ผู้จําหน่ายโดยตรง ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์ 
8,560 บาท 

ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์ 
8,560 บาท 

028/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 63 

7 ซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนด้วย DLTV  
ศพด.รร.บ้านหนองโสน 

29,500 29,500 เฉพาะเจาะจง ผู้จําหน่ายโดยตรง ร้านเบส เทคโนโลยีเซอร์วิส 
29,500 บาท 

ร้านเบส เทคโนโลยีเซอร์วิส 
29,500 บาท 

029/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63 
 

8 ผู้จําหน่ายโดยตรง ซื้อน้ําดื่มโครงการมหกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด ครั้งที่  18/ 2564 

7,950 7,950 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหนุ่มการค้า 7,950
บาท 

ร้านสามหนุ่มการค้า 7,950
บาท 

030/2564 ลงวันที่ 14 ธ.ค.63 
 

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนามกีฬา
โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
ครั้งที่  18/ 2564 

2,025 2,025 เฉพาะเจาะจง ผู้จําหน่ายโดยตรง ร้านสมพงษ์ บุตรจันทร์ 
2,025 บาท 

ร้านสมพงษ์ บุตรจันทร์ 
2,025 บาท 

031/2564 ลงวันที่  14 ธ.ค.63 

10 ซื้อเชือกฝึก อปพร. โครงการจิตอาสา 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง ผู้จําหน่ายโดยตรง ร้านธนภัช ฮาร์ดแวร์ 
24,000 บาท 

ร้านธนภัช ฮาร์ดแวร์ 
24,000 บาท 

032/2564 ลงวันที่  15 ธ.ค.63 



-2- 
 

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป ที่ และราคา 

จัดจ้าง 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

 
 

11 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ผู้จําหน่ายโดยตรง ร้านลําดวน  หอมนาน 
2,000 บาท 

ร้านลําดวน  หอมนาน 
2,000 บาท 

033/2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค.63 
 

1๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ผู้จําหน่ายโดยตรง ร้านรุ่งเรืองการค้า 20,000 
บาท 

ร้านรุ่งเรืองการค้า 
20,000 บาท 

034/2564 ลงวันที่ 29 ธ.ค.63 
 

1๓ ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
(ถ่านไมโครโฟน) 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ผู้จําหน่ายโดยตรง ร้านเบส เทคโนโลยีเซอร์วิส 
1,200 บาท 

ร้านเบส เทคโนโลยี
เซอร์วิส 1,200 บาท 

035/2564 ลงวันที่ 30 ธ.ค.63  
 

14 ผู้จําหน่ายโดยตรง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 
420-55-0007 (กองคลัง) 

1,300 
 
 

1,300 
 
 

เฉพาะเจาะจง ใบหม่อนแอร์ 1,300บาท ใบหม่อนแอร์ 1,300
บาท 

020/2564 
 
 

 
 

ลงวันที่  2 ธ.ค.63 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 15 จ้างจัดทําพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านAP  โฆษณา 2,300 
บาท 

ร้านAP  โฆษณา 2,300 
บาท 

021/2564 ลงวันที่  2 ธ.ค.63 
  

16 จ้างเหมาเช่าโต๊ะตักบาตร วันพ่อ
แห่งชาติ 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายอัศม์เดช   อุประ 
4,500 บาท 

นายอัศม์เดช   อุประ 
4,500 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 023/2564 ลงวันที่  2 ธ.ค.63 
 

17 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่  
วันพ่อแห่งชาติ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง นายบุญยิ่ง   ใจบุญ 1,500 
บาท 

นายบุญยิ่ง   ใจบุญ 
1,500 บาท 

022/2564 ลงวันที่  2 ธ.ค.63 
 

18 จ้างเหมาติดตั้งเวที วันพ่อแห่งชาติ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง นายฐาปกรณ์  พุ่มจิตร  
1,500 บาท 

นายฐาปกรณ์  พุ่มจิตร  
1,500 บาท 

024/2564 ลงวันที่  2 ธ.ค.63 

ผู้รับจ้างโดยตรง 19 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 
420-41-0001  ศพด. 

1,300 
 
 

1,300 
 
 

เฉพาะเจาะจง ใบหม่อนแอร์ 1,300บาท ใบหม่อนแอร์ 1,300
บาท 

025/2564 
 
 

 
 

ลงวันที่  4 ธ.ค.63 
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ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป ที่ และราคา 

จัดจ้าง 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

 

20 จ้างทําป้ายกิจกรรมประจําวัน ศพด. 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง ร้านเอพีโฆษณา 1,500 
บาท 

ร้านเอพีโฆษณา 1,500 
บาท 

026/2564 ลงวันที่ 4 ธ.ค.63 

21 จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมย้าย
ฉากกั้นห้องประชุม 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง ร้านน้องผ้าม่าน 8,000 
บาท 

ร้านน้องผ้าม่าน 8,000 
บาท 

027/2564 ลงวันที่ 14 ธ.ค.63 
 

22 ค่าจ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการ
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่  
18  

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง นายจีรศักดิ์   จอนพุ่ม 
3,000 บาท 

นายจีรศักดิ์   จอนพุ่ม 
3,000 บาท 

028/2564 ลงวันที่ 14 ธ.ค.63  
 

23 ผู้รับจ้างโดยตรง ค่าจ้างเต็นท์โครงการมหกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด ครั้งที่  18  

8,000 
 

 

8,000 
 

 

เฉพาะเจาะจง นายเสริม  จันทร์มั่น 
8,000 บาท 

นายเสริม  จันทร์มั่น 
8,000 บาท 

029/2564 ลงวันที่  14 ธ.ค.63 

ผู้รับจ้างโดยตรง 24 จ้างป้ายโครงการมหกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพี โฆษณา 500 บาท ร้านเอพี โฆษณา 500 
บาท 

031/2564 ลงวันที่  14 ธ.ค.63 
  

25 จ้างเหมาขุดลอกกําจัดวัชพืชพร้อม
ขนทิ้งคลองระบายน้ําสายบ่อหนอง 
ม.2 ไร่แค ถึง  ม. 7 บ้านไร่ตะแคง 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง นายอโณทัย  ฉวีวรรณ์  
12,800 บาท 

นายอโณทัย  ฉวีวรรณ์  
12,800 บาท 

033/2564ลงวันที่ 18 ธ.ค.63 
 
 

26 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันดครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา 

45,700 45,700 เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง นางปิยทรรศนันทร์ บุตร
จันทร์ 45,700 บาท 

นางปิยทรรศนันทร์ บุตร
จันทร์ 45,700 บาท 

032/2564 ลงวันที่ 15 ธ.ค.63 
 

27 ซ่อมแซมท่อระบายน้ําข้ามถนน ม.9 
ต.หนองกะปุ 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง นายอโณทัย  ฉวีวรรณ์  
4,500 บาท. 

นายอโณทัย  ฉวีวรรณ์  
4,500 บาท. 

034/2564 ลงวันที่ 18 ธ.ค.63 
 

28 ซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
หมายเลขทะเบียน 81-4744 พบ. 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างโดยตรง นายวินัย  ตันเซ็ง 8,500 
บาท 

นายวินัย  ตันเซ็ง 
8,500 บาท 

035/2564 ลงวันที่ 18 ธ.ค.63 
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ลําดับ 
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

29 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่างเทศกาลปี
ใหม่ 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์   จอนพุ่ม 
4,500 บาท 

นายจีรศักดิ์   จอนพุ่ม 
4,500 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 026/2564 ลงวันที่ 4 ธ.ค.63 

30 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 
420-41-0001  ศพด. 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านใบหม่อนแอร์ 500 
บาท 

ร้านใบหม่อนแอร์ 500 
บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 027/2564 ลงวันที่ 14 ธ.ค.63 
 

31 จ้างทําป้ายอัตลักษณ์ ศพด. 2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีโฆษณา 1,500 
บาท 

ร้านเอพีโฆษณา 1,500 
บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 028/2564 ลงวันที่ 14 ธ.ค.63  
 

32 จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ม.5 ต.
หนองกะปุ 

505,000 505,000 ประกวดราคา หจก.หัวหินคอนกรีต 2008 
5050,000 บาท 

หจก.หัวหินคอนกรีต 
2008 
5050,000 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 008/2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค.63  

33 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม
ก่อสร้าสงถนน คสล.ม.2 ต.ห้วยข้อง 

498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  แย้มถนอม 
498,000 บาท 

นายณรงค์  แย้มถนอม 
498,000 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 009/2564 ลงวันที่ 21 ธ.ค.63  

ผู้จําหน่ายโดยตรง 010/2564 ร้านมิตรประชา4  
116,664 บาท 

ร้านมิตรประชา4  
116,664 บาท 

116,664 116,664 เฉพาะเจาะจง จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการ
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

34 ลงวันที่ 14 ธ.ค.63  
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